Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice
Husova 675, 508 01 Hořice
____________________________________________________________________________________________

Talentové zkoušky konané 9. ledna 2019
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8.00 – 8.20 hodin

Prezence, přidělení čísla uchazečům
Odevzdání domácích prací

1. patro rovně – sekretariát

8.20 – 8.30 hodin

Informace o přijímacím řízení – zákon. zástupci

1. patro vpravo – učebna č. 41

8.20 – 8.25 hodin

Zahájení – uchazeči

1. patro vlevo – učebna č. 36

8.25 – 8.55 hodin

Test

1. patro vlevo – učebna č. 36

9.00 – 12.00 hodin

Kresba – 2. patro vpravo – modelovna č. 61

12.00 – 13.00 hodin

Přestávka

13.00 – 16.00 hodin

Malba – 2. patro vpravo – modelovna č. 61
Modelování – 2. patro vpravo – modelovna č. 58 (9, 33, 43)

Zkoušky probíhají anonymně, uchazeči své práce označí přiděleným číslem.

Hodnocené kritérium

Maximální počet bodů

Vysvědčení ze základní školy

10

Všeobecný přehled - test

10

Praktická zkouška - Užitá malba
kresebný úkol - 1

30

malířský úkol - 1

30

domácí práce - 10 až 15 kusů

20

Praktická zkouška - Kamenosochařství, Konzervátorství a restaurátorství
kresebný úkol - 1

30

úkol z modelování - 1

30

domácí práce - 10 až 15 kusů

20

Vysvědčení ze ZŠ:
celkový průměr známek za poslední dva ročníky základního vzdělávání (7. a 8. třídy)
průměr

1 - 1,49

1,5 - 1,79

1,8 - 1,99

2,0 - 2,09

2,1 a více

body

10

7

5

3

0

Max. počet bodů je 10.
Test:
písemná forma testu. Max. počet bodů je 10.
Praktická zkouška:
je hodnocena komisí jmenovanou ředitelem školy z řad odborných učitelů. Max. počet bodů je 80.
Celkový maximální počet dosažitelných bodů je 100. Minimální počet bodů pro přijetí je 40.
Pořadí uchazečů se stanovuje podle celkového počtu dosažených bodů. Při stejném počtu získaných bodů mají vyšší
váhu body z praktické zkoušky.

Kód oboru

Název oboru

Počet přijímaných žáků

82-41-M/16

Kamenosochařství

10

82-42-M/01

Konzervátorství a restaurátorství

10

82-41-M/01

Užitá malba

10

Domácí práce si uchazeč vyzvedne po ukončení talentové zkoušky.
Osoby čekající na uchazeče mohou využít prostor v 1. patře vpravo – učebna č. 41

