Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro obor 82- 41-M/17 Multimediální tvorba,
ŠVP: Filmová a televizní tvorba pro školní rok 2020/21
Počet přijímaných: max. 90 žáků
Přijímací řízení se skládá z talentové zkoušky, posouzení dosavadního vzdělávání, zájmového
vzdělávání. Talentová zkouška je dvoukolová.
Kritériem pro přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky , tj. zisk minimálně 50 bodů a ze žádné
dílčí části talentové zkoušky 0 bodů.
Uchazeči, kteří splnili kritérium pro přijetí, jsou přijímáni do naplnění kapacity dle pořadí, které je
dáno bonifikovaným průměrem B.
Bonifikovaný průměr B je vypočten jako součin průměrných prospěchů za poslední 2 klasifikační
období ZŠ (1. a 2. pololetí 8. třídy) s připočtením následujících bonifikací:
- 0,10 – pokud se uchazeč (ve školním roce 2017/18 a dalších) umístil na 1. – 10. místě v obvodních
a vyšších kolech soutěží majících vztah ke zvolenému oboru (při větším počtu bonifikovaných
položek se tato bonifikace započítává maximálně dvakrát);
- 0,10 – za doložené zájmové vzdělávání se vztahem k oboru (ve školním roce 2017/18 a dalších) –
ZUŠ, kroužky, kurzy apod. (při větším počtu bonifikovaných položek se tato bonifikace započítává
maximálně dvakrát);
+1,00 – za každé hodnocení 4 z ČJ a M na předkládaných vysvědčeních;
+1,00 – za každý stupeň snížené známky z chování a každé hodnocení 5 na předkládaných
vysvědčeních;
- T/100 - kde T je počet bodů získaných v talentové zkoušce.
V případě rovnosti bonifikovaných průměrů, bude přijat uchazeč s lepším výsledkem v talentové
zkoušce (pokud by se rovnaly i body z talentové zkoušky, tak žák s lepším výsledkem z testu)
Kritéria hodnocení talentové zkoušky. Do druhého kola (prezenční části) postupují uchazeči, kteří
v prvním kole získali minimálně 12 bodů.
Hodnocení dílčích částí prvního kola:
•

Text………. ……………………………………. max. 12 bodů
(jazyková správnost, nápad, kreativita, dodržení rozsahu a formálních požadavků)

•

Fotografie (portrét + krajina) ……… max. 12 bodů
(kompozice obrazu, technické provedení, dodržení žánru a formálních požadavků)
Hodnocení dílčích částí druhého kola:
•

Fotografie – soubor………………………. max. 12 bodů
(námět, kreativita, prezentace, technické provedení)

•

Pohovor ………………………………………. max. 10 bodů
(orientace v oboru, vlastní zkušenosti, motivace ke studiu)

•

Rozbor filmového díla …………………. max. 18 bodů
(znalost informací o díle, schopnost vyjadřování, argumentace)

• Test ……………………………………….…….max. 24 bodů
Text a fotografie (portrét, krajina, soubor) musí být odevzdány současně s přihláškou, jinak budou
hodnoceny 0 body.
Prezenční část talentové zkoušky je jednodenní. Termíny prezenční části jsou: 6. až 8. ledna 2020.

