
Pozvánka k talentové zkou‰ce

VáÏená uchazeãko, váÏen˘ uchazeãi,
dostavte se k talentové zkou‰ce ve ãtvrtek 3. 1. 2019 nebo v pátek 4. 1. 2019 v dobû od 8.00 do 8.40 hod. do budovy Stfiední ‰koly
umûní a designu a Vy‰‰í odborné ‰koly Brno, pfiíspûvkové organizace, pracovi‰tû Francouzská 101. V této dobû probûhne zápis
uchazeãÛ a odevzdání domácích prací na oborech vzdûlání, které jste uvedli v pfiihlá‰ce. U zápisu pfiedloÏíte:
• V˘tvarné domácí práce (nerolované!) v poãtu min. 20 ks ve v˘raznû podepsan˘ch deskách, jeÏ by mûly obsahovat studijní kresby 
a v˘tvarné práce vztahující se k zamûfiení oboru vzdûlání, do nûhoÏ se hlásíte. Prostorové práce dodejte ve fotodokumentaci, 
pfiíp. na USB nebo CD, poãítaãové práce (mimo animace a videa) pouze vyti‰tûné. 

• U evidence uchazeãÛ pfiedloÏte rodn˘ list nebo platn˘ obãansk˘ prÛkaz. Zde také obdrÏíte registraãní ãíslo, kter˘m budete znaãit 
své práce. âíslo bude slouÏit po celou dobu pfiijímacího fiízení pro Va‰i registraci. Toto opatfiení je nezbytné pro ochranu anonymity
pfiijímacího fiízení a vypl˘vá z obecného nafiízení o ochranû osobních údajÛ (GDPR).

Pokyny pro jednotlivé obory vzdûlání:
• pro obor 82-41-M/03 Scénická a v˘stavní tvorba – Nová média si pfiineste tyto pomÛcky: tuÏky rÛzn˘ch tvrdostí, plastickou gumu, 
lepicí pásku, lepidlo, hadfiík, temperové nebo vodové barvy, ‰tûtce, nádobu na bodu, pastelky, nÛÏky pfiíp. odlamovací nÛÏ.

• Ke zkou‰kám na obor 82-41-M/05 Grafick˘ design – Motion design si vezmûte tuÏky rÛzn˘ch tvrdostí, plastickou gumu, lepicí 
pásku, hadfiík, temperové barvy, ‰tûtce, nádobu na vodu, malífiskou paletu, pastelky, fixy.

• Pro obor 82-41-M/07 Modeláfiství a návrháfiství odûvÛ – Design odûvu jsou potfiebné mûkké tuÏky 2B aÏ 6B, obyãejná nebo 
plastická pryÏ, temperové barvy, nádoba na vodu, kulaté a ploché ‰tûtce, násadka, psací pero a ãerná tu‰ nebo gelové pero 
s tenk˘m hrotem (0,5 mm) i silnûj‰ím hrotem (0,7 mm). 

• Uchazeãi oboru 82-41-M/07 Modeláfiství a návrháfiství odûvÛ – Ekotextil design si vezmou mûkké tuÏky 2B aÏ 6B, obyãejnou 
nebo plastickou pryÏ, temperové barvy, nádobu na vodu, kulaté a ploché ‰tûtce, lepidlo na papír, nÛÏky, pravítko dlouhé 30 cm, 
lepicí pásku.

• Na obor 82-41-M/14 Textilní v˘tvarnictví – Design interiéru a textilu je potfiebné si pfiinést mûkké tuÏky 2B aÏ 6B, plastickou 
gumu, papírovou lepicí pásku, ofiezávátko, vodové nebo temperové barvy, paletu, kulaté a ploché ‰tûtce, nádobu na vodu, hadfiík, 
odlamovací nÛÏ, nÛÏky na papír, tuhé gelové lepidlo, pravítko s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm, kruÏítko, psací potfieby.

âasov˘ rozvrh talentové zkou‰ky 3. 1. a 4. 1. 2019:
8.00– 8.40 zápis a odevzdání domácích prací
8.45–10.15 1. v˘tvarn˘ úkol 10.15–10.30  pfiestávka
10.30–12.00 2. v˘tvarn˘ úkol 12.00–13.00  pfiestávka na obûd
13.00–15.00 3. v˘tvarn˘ úkol 15.00–15.30  vydávání domácích prací

Sdûlení o v˘sledku talentové zkou‰ky bude zasláno písemnû, zvefiejnûno na webov˘ch stránkách ‰koly (www.ssudbrno.cz) a na
v˘vûsce umístûné ve vestibulu budovy ‰koly Francouzská 101. 
Úspû‰ní uchazeãi budou pokraãovat v pfiijímacím fiízení dne 14. 1. 2019. K pokraãování pfiijímacího fiízení je nutné znovu pfiedloÏit
domácí práce. 

âasov˘ rozvrh pokraãování pfiijímacího fiízení 14. 1. 2019:
8.30– 9.00 evidence na oboru
9.00–10.00 v‰eobecn˘ test 10.00–10.15  pfiestávka
10.15–14.00 pohovory na oborech
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