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Informace k talentovým zkouškám do výtvarných tříd 

ZŠ Petřiny - sever pro školní rok 2020/2021 
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 1  Přihlášky do výtvarných tříd 

 1.1  Formulář přihlášky 

Přihlášku v tištěné podobě lze získat na vrátnici školy,  u třídního učitele ZŠ Petřiny - sever nebo na 
přípravném výtvarném kroužku probíhajícím na ZŠ Petřiny - sever. 

Přihlášku za žáka podává zákonný zástupce žáka. 

 1.2  Termín odevzdání přihlášek 

Přihláška musí být odevzdána nejpozději  do 16.00 hod dne 7. 5. 2020. Tento termín platí i pro 
přihlášky do 2. kola talentových zkoušek. 
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 1.3  Způsob doručení přihlášek 

Přihlášku lze podat jedním z následujících způsobů: 

- předáním třídnímu učiteli, pokud žák hlásící se do výtvarné třídy je aktuálně žákem ZŠ Petřiny - 
sever 

- předáním paní učitelce na přípravném výtvarném kroužku, který aktuálně probíhá na ZŠ Petřiny - 
sever 

- zasláním klasickou poštou na adresu ZŠ Petřiny - sever, Na Okraji 305, 162 00 Praha 6 - Veleslavín 

- předáním na vrátnici školy 

 1.4  Obsah přihlášek 

Přihláška v digitální i tištěné podobě má předepsaný obsah, který je třeba dodržet. Nebudou přijaty 
žádné přihlášky podané volnou formou ať již v digitální nebo tištěné podobě. 

Vzor přihlášky je uveden v Přiloze 1. 

 2  Domácí práce 

Žák hlásící se do výtvarné třídy musí vypracovat domácí práce a  odevzdat je v požadovaném 
termínu - viz dále. 

 2.1  Termín a způsob odevzdání domácích prací 

Domácí práce bude škola přijímat v době od 4. 5. do 7. 5. 2020. Tento termín platí i pro žáky hlásící 
se na 2. kolo zkoušek. Práce se budou přijímat v uvedené dny na vrátnici školy v době 8-16 hod. 
Jednotlivé práce musí být viditelně podepsané a odevzdané v jedněch deskách viditelně 
označených celým jménem žáka. 

Přijetí domácí práce bude potvrzeno do formuláře školy podpisem  předávajícího tamtéž. 
 

Specifikace domácích prací 

Domácí práci bude tvořit 10-15 kreseb/maleb/grafik. Obsah ani forma není blíže určena a je plně 
na rozhodnutí žáka, jaké práce předloží. V případě trojrozměrných objektů nebude předkládán 
samotný objekt, ale jeho fotodokumentace v tištěné podobě (ne na USB disku a jiných paměťových 
médiích). 

 

 3  Talentové zkoušky 

 3.1  Termín a místo konání 

Talentové zkoušky proběhnou dne 14. 5. 2020 v době 09.00-14.00 hod v prostorách ZŠ Petřiny - 
sever, Na Okraji 305, Praha 6 - Veleslavín. 

Druhé náhradní kolo proběhne dne 4. 6. 2020 v době 09.00-14.00 hod tamtéž. 

Pokud žák neodevzdal v požadovaném termínu domácí práce, nebude ke zkouškám připuštěn. 
. Z organizačních důvodů je nutné dostavit se ke zkouškám nejpozději do 08.45 hod. 
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 3.2  Potřebné pomůcky 

Každý žák si přinese následující vlastní pomůcky: 

- tužky různých tvrdostí, gumu 

- temperové barvy a štětce 

- paletu a kelímek na vodu 

- pastelky 

- pracovní plášť na keramiku 

 3.3  Obsah zkoušek 

Talentové zkoušky budou sestávat z šesti úkolů: 

1. Kresba tužkou podle skutečnosti 

2. Malba temperovými barvami na papír A2, ilustrace k zadanému textu 

3. Keramika 

4. Kompoziční cvičení číslo 1 - kresba tužkou/pastelkami 

5. Kompoziční cvičení číslo 2 - kresba tužkou/pastelkami 

6. Kompoziční cvičení číslo 3 - kresba tužkou/pastelkami 

 3.4  Kritéria hodnocení 

Každý z šesti úkolů bude hodnocen samostatně. Každý úkol bude obodován v rozsahu 1-5. Body 
odpovídají školním známkám, takže 1 bod znamená nejlepší hodnocení, 5 bodů znamená nejhorší 
hodnocení. 

Body za jednotlivé úkoly se sečtou a určí výsledné hodnocení žáka. Výsledné hodnocení 6 bodů 
představuje nejlepší možný dosažený výsledek. Výsledné hodnocení 30 bodů představuje nejhorší 
možný dosažený výsledek. 

Jednotlivé úkoly budou hodnoceny následovně: 

Úkol Kritéria hodnocení 

1. Kresba podle skutečnosti - tvar 
- prostor  
- struktura 

2. Malba temperovými barvami - obsahová shoda se zadaným textem 
- důraz na dodržení zadaného úkolu 
- práce s barvou 
- cit pro kompozici obrazu 
- invence zobrazení (kreativita) 

3. Keramika - prostorová představivost 
- zpracování hmoty 
- kreativita 

4. Kompoziční cvičení číslo 1 - kresba Kritéria jsou stejná pro všechny 3 úkoly: 
- vyspělost kresby 
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5. Kompoziční cvičení číslo 2 - kresba 

6. Kompoziční cvičení číslo 3 - kresba 

- invenčnost 
- práce s formátem 
- zpracování tématu 
- originalita 

 3.5  Hodnotitelé 

Jednotlivé úkoly budou hodnotit následující odborní učitelé ZŠ Petřiny - sever: 

Halina Suková, Martina Macků, Lucie Vaněčková, Kateřina Lakomá, Petra Goldflamová, Michal 
Hejmovský. 

 

 4  Výsledky 

 4.1  Zveřejnění výsledků 

Výsledný seznam zkoušek (dále jen výsledky) bude zveřejněn dne  9. 6. 2020. 

K uvedenému datu budou výsledky zveřejněny na webu ZŠ Petřiny - sever. Výsledky budou v tištěné 
podobě k dispozici rovněž v ředitelně ZŠ Petřiny - sever. 

Nahlédnutí do spisu žáka bude zájemcům umožněno v ředitelně ZŠ Petřiny - sever ve dnech 

- 10. 6. v době 14-16 hod 

- 11. 6. v době 14-16 hod 

- 12. 6. v době 12-14 hod. 

 4.2  Vyrozumění 

Zákonným zástupcům , účastníků zkoušek bude zasláno vyrozumění o přijetí/nepřijetí žáka. 
Vyrozumění bude zasláno  klasickou poštou na adresu uvedenou v přihlášce. 

 4.3  Kritéria přijetí do výtvarné třídy 

Nutnou avšak ne dostačující podmínkou pro přijetí do výtvarné třídy je úspěšné zvládnutí  
talentových zkoušek, tj. dokončení a odevzdání výsledků všech výše zmíněných úkolů (viz bod 3.3 
tohoto dokumentu). 

Do výtvarné třídy pro rok 2020/2021 bude přijato prvních 26 žáků z výsledného seznamu zkoušek. 

Na výsledném seznamu zkoušek budou žáci řazeni vzestupně podle celkového součtu bodů 
získaných za jednotlivé úkoly. Tzn., že nejvýše budou řazeni žáci s nejnižším součtem bodů. 

V případě shodného celkového součtu bodů u více žáků budou výše zařazeni žáci s nižším součtem 
bodů získaných při hodnocení kreativních úkolů číslo 2 a 3. 

V případě shodného celkového součtu bodů i součtu bodů za úkoly číslo 2 a 3 bude dalším 
rozhodujícím kritériem lepší hodnocení domácích prací. 
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 5  Potvrzení nástupu do výtvarné třídy 

Rodiče (zákonný zástupce) žáka, který byl přijat do výtvarné třídy ZŠ Petřiny - sever pro školní rok 
2020/2021, jsou povinni potvrdit nástup žáka, a to do 27. 6. 2020. 

Pokud ve výše uvedeném termínu 

 a) nebude nástup žáka potvrzen 

 b) zákonný zástupce  žáka oznámí škole nenastoupení žáka do výtvarné třídy v září 2020 

 bude do výtvarné třídy pro školní rok 2020/2021 přijat další žák, který dle výsledného seznamu 
zkoušek dosáhl nejnižšího bodového hodnocení (je uveden na seznamu nejvýše) mezi nepřijatými 
uchazeči. O této skutečnosti bude zákonný zástupce  žáka telefonicky informován. 

 

 6  Odvolání 

Proti výsledku zkoušek se lze odvolat do 15 dnů od doručení rozhodnutí ředitelka  školy. Odvolání 
musí být doručeno písemně na adresu  ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43/305, Praha 6 – Veleslavín, 
162 00 

Rodiče posílají odvolání k rukám ředitelky školy , která  postupuje dokumentaci se všemi doklady a 
komunikací s rodiči na Odbor školství MHMP.  Magistrát  rozhodne o správnosti  rozhodnutí školy.  
Vyrozumění  o výsledku prošetření odvolání obdrží od MHMP zákonní zástupci  a škola. V případě 
zamítnutí rozhodnutí ředitelky školy vrací MHMP problém znovu k projednání a  novému 
rozhodnutí ŘŠ. 

Příloha 1 - Vzor přihlášky 
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PŘIHLÁŠKA  

Přihlašuji svého syna ( svou dceru) na  školní rok 2020/2021 do 6. třídy      
ZŠ Petřiny – sever, Na Okraji 305, Praha 6. 
  
 Mám zájem o  
a) běžnou třídu 
b) třídu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a základů 
    uměleckých řemesel (do této třídy se dělají talentové zkoušky ) 
  

Přijímací zkoušky do výtvarných tříd se budou konat 14. 5. 2020 od 9:00 hodin. 

Náhradní termín 4. 6. 2020  od 9:00 hod 

 Jméno a příjmení žáka/žákyně 

Bydliště 

Adresa ZŠ, kterou navštěvoval /a 

Třída 

Jméno a příjmení otce 

Telefon otce 

Jméno a příjmení matky 

Telefon  matky 

Kontaktní e-mail 

Podpis rodičů 

  
Vyplní škola, kterou žák navštěvuje. 
Klasifikace za I. pololetí 5. ročníku:  
 
Chování.....……... ČJ...….….... AJ…………. 
 
M ..…........Př...….....Vl.….….... Hv.......…...... Vv....….......Tv..…........Pv............ 
 

 
Podpis a razítko školy  

  
 
Přihláška musí být odevzdána nejpozději  do 16.00 hod dne 7. 5. 2020. Tento termín platí i pro 
přihlášky do 2. kola talentových zkoušek. 

Domácí práce bude škola přijímat v době od 4. 5. do 7. 5. 2020. Tento termín platí i pro žáky hlásící 
se na 2. kolo zkoušek. Práce se budou přijímat v uvedené dny na vrátnici školy v době 8-16 hod. 
Jednotlivé práce musí být viditelně podepsané a odevzdané v jedněch deskách viditelně 
označených celým jménem žáka. V den zkoušek budou práce žákům vráceny. 

 O tom, zda bylo dítě přijato na naši školu, budou  zákonní zástupci  vyrozuměni nejpozději do 14 
dnů od konání posledního termínu přijímacích zkoušek.  

 


