
TALENTOVKY
2017/2018

PŘIHLÁŠKY
č přihláška na předepsaném tiskopisu SEVT (Přihláška ke studiu ve střední umělecké škole / 

v konzervatoři s talentovou zkouškou) 
č žáci ZŠ + ostatní uchazeči ji předají nebo zašlou do  na výše uvedeném tiskopisu – 20. 4. 2017

na adresu vybrané školy 
č uchazeči o studium, kteří se nehlásí ze ZŠ (z jiné střední školy, popř. odjinud), předloží vysvědčení 

z 8. a 9. třídy ZŠ nebo jejich ověřené kopie
č v odůvodněných případech je možné přijetí do vyššího ročníku 
č potvrzení o zdravotní způsobilosti (příp. potvrzení z vyšetření PPP) – je součástí přihlášky 
č škola zašle uchazeči pozvánku k přijímacím zkouškám a požadavky na potřeby nutné ke zkouškám
č na přihlášku je možné uvést dvě náhradní studijní zaměření
č ve 2. kole přijímacího řízení budou přijímáni uchazeči do vybraných zaměření v těchto počtech:
     Zlatnictví a design šperků — 1
     Design a zpracování drahých kamenů — 3
     Umělecké kovářství zámečnictví, design kovaných předmětů — 2
     Design grafické a plastické rytiny — 2
     Design litých objektů — neotevíráme

SKLADBA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
a) kresba zátiší dle předlohy – 120 min.
b) modelování podle zadání – 60 min.
c) ústní pohovor

Součástí bodového hodnocení talentové zkoušky budou:
1) kresebná studie (zátiší) — 40
2) modelování – výtvarná představivost — 40
3) domácí práce – 5 
4) průměr z předmětů ze 7. a 8. ročníku ZŠ – (MAT, ČJ, Cizí jazyk, DĚJ) — 10
5) ústní pohovor (schopnost komunikace) — 5 
Maximální počet bodů celkem — 100 
č Pozn.: Z výtvarné části talentové zkoušky je nutné dosažení min. počtu 35 bodů, jinak uchazeč neuspěl!

             Přijímáni budou uchazeči s vyšším počtem dosažených bodů.

SUPŠ A VOŠ TURNOV

DUBEN 2017 (2. KOLO)
TERMÍN: 27. dubna 2017
PŘIHLÁŠKY: do 20. dubna 2017 

www.sups.info

2.

Přijímačky bez testů z češtiny a matematiky!

Povinná maturita 
z matematiky
u nás nebude!


