Ředitelka školy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 671/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů pro školní rok 2018/2019 kritéria pro přijetí do oboru

82-41-M/05 Grafický design
Termín talentové zkoušky: 4. 1. - 5. 1. 2018
Kritéria přijetí:
1. Domácí práce (označené pouze registračním číslem, které bude uvedeno na pozvánce)
- kresby, malby, grafiky, skicáky, fotografie)
max. 15 bodů
2. úkol: Kresba zátiší nebo busty– kresba tužkou, přírodním uhlem (120 min.) max. 30 bodů
3. úkol: Studie a grafická stylizace předmětu – kresba černým fixem (120 min)
- téma a předmět bude oznámen v den konání zkoušky
max. 20 bodů
4. úkol: Volná barevná kompozice - barvy, pastel, tempera, akryl, akvarel (60 min)
- téma a předmět bude oznámen v den konání zkoušky
max. 20 bodů
5. Motivační pohovor (10 min)
max. 5 bodů
6. Psychologický test (30 min)
max. 10 bodů
Maximálně lze při talentové zkoušce získat 100 bodů.
Domácí práce mohou uchazeči přinést k talentové zkoušce v den konání talentové zkoušky. Pokud
uchazeč koná talentovou zkoušku ještě na jiné škole, kde potřebuje odevzdat domácí práce, domluví si
individuální předání prací na tel. 242 446 615. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více
uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení.
Počet přijímaných pro školní rok 2018/2019 na obor Grafický design je maximálně
30 uchazečů, tj. 2 třídy po 15ti.

Poučení
Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy www.gape.cz
nejpozději do druhého pracovního dne po ukončení přijímacího řízení. Nepřijatým uchazečům nebo
zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí zásilkou do
vlastních rukou zákonného zástupce uchazeče.
Odvolání proti výsledku přijímacího řízení je možno podat do tří pracovních dní ode dne jeho doručení.
Přijatým uchazečům školy zasílá také písemné oznámení o přijetí doporučenou poštovní zásilkou.
Zápisový lístek si přijatý uchazeč vyzvedne ve své základní škole. Vyplněný zápisový lístek je nutno
doručit (osobně, doporučenou poštou) ředitelce školy G.A.P. education, s. r. o. nejpozději do 10ti
pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Jinak uchazeč ztrácí právo být přijat ke studiu.
V Praze dne 12. 10. 2017
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