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Vážená žákyně/Vážený žáku,

k přijímací zkoušce si přineste

- pro obor Grafický design – zaměření GRAFICKÝ DESIGN a  KLASICKÁ UMĚLECKÁ TVORBA:

Soubor minimálně 20 vlastních kvalitních prací různého žánru - malba, kresba, gra�ka, případně další umělecká díla - plastika, 
fotografie, které jste během poslední doby vytvořil/a. Kreslicí pomůcky: temperové barvy, kalíšky na vodu, štětce, paletku, špejle, 
hadřík na osušení štětců, měkké tužky, úhel, lepicí pásku, plastickou gumu.

Skladba a kritéria přijímacího řízení:
1. Hodnocení ZŠ (průměr za 2.pol. 8.roč.) - max. počet bodů 100
2. Kresba - hlava - max. počet bodů 100
3. Kresba - předmět – max. počet bodů 100
4. Malba – max. počet bodů 100
5. Pohovor a obhajoba vlastních prací - max. počet bodů 50
6. Soubor dodaných prací – max. počet bodů 150
7. Test – max. počet bodů 100

_________________________________________________________________________________

- pro obor Multimediální tvorba – zaměření ANIMACE A GAME ART: 
                                                                               
Úkolem pro zkoušku je kreslený scénář pohádky a modelace postavy vkreslený do 8 obrázků.
Posuzována bude kreativita, kompoziční řešení, barevnost a čistota provedení, modelace tvaru figury.

K přijímací zkoušce si přineste: 
Plastelínu (stačí pouze jedna barva, není povolena kombinace barev), modelovací podložku, tužky, pastelky, fixy.
Soubor vlastních prací jako jsou fotogra�e, filmové klipy, návrhy webových stránek,flashové animace nebo  rozkreslení příběhu do 
obrázkového scénáře. Tyto práce přineste na označených CD, DVD nebo na flash discích. Není podmínkou přinést ukázky všech 
jmenovaných prací, stačí ty, kterými se budete nejlépe prezentovat. Nepovinně můžete přinést i jiné výtvarné projevy.

Skladba a kritéria přijímacího řízení:
1. Hodnocení ZŠ (průměr za 2. pol. 8. roč.) – max. počet bodů 100
2. Kreslený příběh podle zadání – max. počet bodů 100
3. Modelace figury(postavy) z kresleného příběhu – max. bodů 100
4. Pohovor a obhajoba vlastních prací – max. počet bodů 50
5. Soubor dodaných prací – max. počet bodů 250
6. Test – max. bodů 100

______________________________________________________________________________________________

- pro obor Multimediální tvorba – zaměření  FOTOGRAFICKÁ A FILMOVÁ TVORBA:

Úkolem pro zkoušku je kreslený scénář pohádky a papírová koláž z geometrických tvarů.
Posuzována bude kreativita, kompoziční řešení, barevnost a čistota provedení.

K přijímací zkoušce si přineste:
Barevné papíry, lepidlo,nůžky, tužky, pastelky, fixy. Soubor vlastních prací jako jsou fotogra�e, filmové klipy, návrhy webových 
stránek, flashové animace nebo i rozkreslení příběhu do obrázkového scénáře. Tyto práce přineste na označených CD, DVD nebo 
na flash discích. Není podmínkou přinést ukázky všech jmenovaných prací, stačí ty, kterými se budete nejlépe prezentovat. 
Nepovinně můžete přinést i jiné výtvarné projevy.

Skladba a kritéria přijímacího řízení:
1. Hodnocení ZŠ (průměr za 2. pol. 8. roč.) – max. počet bodů 100
2. Kreslený příběh podle zadání – max. počet bodů 100
3. Koláž geometrických tvarů – max. bodů 100
4. Pohovor a obhajoba vlastních prací – max. počet bodů 50
5. Soubor dodaných prací – max. počet bodů 250
6. Test – max. bodů 100

Průběžné hodnocení můžete sledovat na našich webových stránkách www.susg.cz.
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí vydá ředitel školy (dle nové vyhlášky) v období od 5.2.2018 do 15.2.2018 a dále  bude vyvěšeno  na veřejně 
přístupném místě budovy školy a na webových stránkách školy- www.susg.cz. 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru je 24 žáků.

V prostorách budovy ateliérů může Váš doprovod vyčkat konce přijímací zkoušky, ale do jednotlivých ateliérů nesmí během zkoušky 
vstupovat. Čas čekání si může zkrátit prohlídkou domovů mládeže (Karolíny Světlé, Žižkova a Křížová 12). 


