
POZVÁNKA K TALENTOVÉ ZKOUŠCE

Vážená uchazečko, vážený uchazeči,

dostavte se k talentové zkoušce na obor 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba – Nová média, která se
bude konat 6. a 7. ledna 2021 v budově školy Francouzská 101 (termín si můžete zvolit). Evidence uchazečů bude
na oboru v době od 8.00 do 8.40 hod. U evidence uchazečů předložíte rodný list nebo platný občanský průkaz. Zde
také obdržíte registrační číslo, kterým budete značit své práce. Číslo bude sloužit po celou dobu přijímacího řízení pro
Vaši registraci. Toto opatření je nezbytné pro ochranu anonymity přijímacího řízení a vyplývá z obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů (GDPR). U zápisu také předložíte výtvarné domácí práce (nerolované!) v počtu min. 20 ks
ve výrazně podepsaných deskách, jež by měly obsahovat výtvarné práce vztahující se k zaměření oboru vzdělání, na
který se hlásíte. Prostorové práce dodejte ve fotodokumentaci; animace, videa apod. na USB. Součástí domácích prací
bude také úkol na toto zadání: 

Autoportrét
Říká se: „Chceš-li poznat sebe, poznej svět, chceš-li poznat svět, poznej sebe.” Využijte této souvislosti a pokuste se
představit sami sebe a svět, který žijete. Výsledkem bude max. 30sekundový audio-video záznam, stop motion či
animace, ve které budete alespoň nějakou částí svého těla přítomní a kde nebude chybět objekt, který na dané téma
sami vytvoříte z libovolného materiálu. Samotný záznam může být vytvořen pomocí mobilního přístroje a hodnocena
bude kreativita, zručnost, cit pro práci s materiálem a prostorem. Hotový Autoportrét nahrajte na flash disk, označte
jménem a přineste spolu s domácími pracemi k talentovým zkouškám.

Pro další dva úkoly, které budete realizovat ve škole, si vezměte tyto pomůcky: měkkou tužku B–6B, vodové, temperové
nebo akrylové barvy, ploché a kulaté štětce, paletu, nádobu na vodu, pravítko, kružítko, nůžky, lepidlo, lepící pásku. 

Časový rozvrh talentové zkoušky 
8.00 – 8.40 zápis a odevzdání domácích prací
8.45–10.15 1. výtvarný úkol

10.15–10.30 přestávka
10.30–12.30 2. výtvarný úkol

Po dokončení druhého úkolu si vyzvednete svoje domácí práce. Jestliže se účastníte zkoušky ve dvou dnech na dvou
oborech, musíte je přinést i na druhý termín. Po vyhodnocení (po 2. termínu) talentové zkoušky budou oborové
výsledky talentové zkoušky zveřejněny tentýž den na webu, budou vyvěšeny ve vestibulu budovy školy a zaslány
nejpozději do 20. ledna zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče. Budete-li úspěšná(ý),
budete současně písemně pozváni i na pokračování přijímacího řízení, ke kterému musíte své domácí práce 
i s domácím úkolem znovu přinést. 

V Brně 7. prosince 2020 ak. mal. Pavel Luffer, ředitel školy
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