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Talentové zkoušky od 6. tříd pro rok 2019/2020 

 
Do výtvarné třídy budou přijati žáci, kteří splní požadavky talentových zkoušek a úspěšně 

zvládnou všechny zadané úkoly. 

Děti budou na seznamu přijatých žáků řazeny podle celkového součtu bodů, získaných za 

jednotlivé úkoly. 

Body odpovídají školnímu známkování (1 – 5) 

Hodnoceno bude celkem 7 úkolů. Nejlepší možné hodnocení je 7 bodů (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1). 

Doplňujícím kritériem bude soubor domácích prací. V případě shodného počtu bodů u více 

žáků,budou upřednostněni ti žáci, kteří lépe uspěli v kreativních úkolech ( č 2., 3., 4., 5.) 

 

Výstupy ze zkoušek budou hodnotit :                  Halina Suková 

                                                                              Martina Macků 

                                                                              Lucie Vaněčková 

                                                                              Markéta Vondrášková 

                                                                              Michal Hejmovský 

 

Do výtvarné třídy bude přijato pro školní rok 2019/2020 celkem 26 žáků. 

Doba trvání zkoušek : 9.00 – 13.35 

 

Zadané úkoly a kritéria jich hodnocení 

 
1. Kresba podle skutečnosti 
 

Hodnocení:  
Tvar, prostor, struktura - originalita, prostorová představivost 

 
2. Kompoziční cvičení  č. 1 - kresba 

 

Hodnocení: 

Vyspělost kresby.  

Invenčnost. 

Práce s formátem. 

Zpracování tématu 

 
3. Malba – malba temperovými barvami 

Malba temperou na papír (formám A2). Ilustrace k zadanému textu.  

 

Hodnocení: 

Obsahová shoda se zadaným textem. Důraz na dodržení zadaného úkolu 

Práce s barvou. 

Práce s formátem. 

Cit pro kompozici obrazu. 

Invence zobrazení (kreativita). 

 

 

 

 



 

 

 
4. Kompoziční cvičení č. 2  - kresba 

Kresebný materiál – tužka, pastelka 

 

Hodnocení: 

Zpracování tématu 

Originalita. 

Fantazie, kreativita. 

Vyspělost kresby. 

 
5. Kompoziční cvičení č. 3 

Kresebný materiál – tužka, pastelka 

 

Hodnocení: 

Kreativita, invenčnost, originalita. 

Zpracování tématu. 

Vyspělost kresby. 

 
6. Keramika 1 - modelování skutečnosti 

 

Hodnocení: 

Prostorová představivost. 

Zachycení tvaru, proporcí. 

 

7. Keramika 2 -  užitkový předmět 

 

Hodnocení:  

Prostorová představivost. 

Zpracování hmoty. 

Kreativita. 

 

 

 

Konečné výsledky budou zveřejněny  5. 6. 2019. 

 

 

V Praze dne 9. 5. 2019                                                              Mgr. Jana Kindlová 

                                                                                                         ředitelka školy 


