V Hradci Králové 5. října 2021
Věc: Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky pro přijetí do prvního ročníku od 1. 9. 2022
V souladu s ustanovením § 60 a § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a v souladu s prováděcími předpisy, jsem rozhodl
o konání přijímací zkoušky a vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru 82-41-M/05 Grafický design,
ŠVP Branding floristiky a ŠVP Branding design. Přijímací zkoušky jsou jednotné pro oba ŠVP.
Přijímací zkouška se skládá v prvním kole v termínu 4. ledna 2022 (druhým termínem je středa
5. ledna 2022) z částí:
•
talentová zkouška:
o
kresba zátiší tužkou
o
kresba podle fantazie tužkou.
Předpokládaný počet přijímaných žáků je 57. Do celkového bodování přijímacího řízení je
započítáván průměr všech známek z 1. pololetí 8. ročníku základní školy (max. 100 bodů při průměru
známek 1,00 a za každé 2 setiny se odečítá 1 bod; může jít do záporných hodnot), výsledky talentové
zkoušky (každá kresba max. 50 bodů). Složení talentové zkoušky je nutnou podmínkou pro přijetí. Talentová
zkouška je bodována hodnotiteli jmenovanými ředitelem školy. Při rovnosti bodů budou o přijetí žáka
rozhodovat kritéria v tomto pořadí: 1) lepší bodové hodnocení z talentové zkoušky, 2) lepší průměr známek
z českého jazyka a anglického jazyka v 1. pololetí 8. ročníku, 3) lepší průměr známek z výtvarné výchovy
a dějepisu v 1. pololetí 8. ročníku, 4) lepší známka z českého jazyka v 1. pololetí 8. ročníku.
Velice důležitý je zájem o zaměření studia - estetiku, kreslení, design, tvorbu, branding, design,
floristiku.
Pořadí uchazečů se stanovuje podle celkového počtu dosažených bodů a stanovených kritérií.
Uchazeč i jeho zákonný zástupce mají právo nahlížet do spisu.
Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast
písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním
termínu.
Potřebné pomůcky pro vykonání talentové zkoušky budou uvedeny v pozvánce, kterou uchazeč
obdrží.
Ing. Mgr. Milan Jedlička, v. r.
ředitel

