
 
POZVÁNKA K TALENTOVÉ ZKOUŠCE 
 

Vážená uchazečko, vážený uchazeči, 

dostavte se k talentové zkoušce na obor 82-41-M/01 Užitá malba - Malířství, která se bude konat       
5. a 6. ledna 2023 v budově školy Husova 10 (dostavte se v termínu, který jste uvedli na přihlášce). 
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 
zajištění anonymity přijímacího řízení a vyplývá z obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR). U zápisu také předložíte výtvarné domácí práce (nerolované!) v počtu cca 25 ks ve výrazně 
podepsaných deskách, jež by měly obsahovat výtvarné práce vztahující se k zaměření oboru vzdělání, 
na který se hlásíte. Nejméně z poloviny by se mělo jednat o studijní kresby či malby dle skutečnosti 
(zátiší, prostor, portrét, krajina atd.), dále pak o vlastní volnou tvorbu (zejména malby, kresby, příp. 
grafiku). Případné rozměrnější práce na pevných podložkách je možné předložit v reprodukované 
podobě (fotografie prací uložené na USB-flash disku ve složce se jménem). K praktické části talentové 
zkoušky si uchazeč přinese tyto pomůcky: pevnou podložku formátu A2, měkké tužky B-6B, plastickou 
gumu, štětce, akvarelové barvy, temperové nebo akrylové barvy, paletu, nádobku na vodu, hadřík, 
lepicí 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 
10.30 – 12.00 
12.00 – 13.00 

přestávka 
2. výtvarný úkol 
Přestávka 

13.00 – 15.00 3. výtvarný úkol 
 

Po dokončení třetího 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 následující den ve 14.00 hod. na webu 

školy, budou vyvěšeny ve vestibulu budovy školy a zaslány nejpozději do 20. ledna 2023 zletilému 

uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče. Uchazeč úspěšný u talentové zkoušky bude 

písemně pozván i na pokračování přijímacího řízení, ke kterému musí své domácí práce znovu přinést. 

 

 

 

 

 

V Brně 12. prosince 2022     Mgr. Petr Polášek, DiS. 

        Zástupce statutárního orgánu 


