
 

č. j. SPŠST 307/2021 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro obor 82- 41-M/17 Multimediální tvorba,  

ŠVP: Filmová a televizní tvorba pro školní rok 2022/23 

 

Počet přijímaných:  max. 60 žáků 

Přijímací řízení se skládá z talentové zkoušky, posouzení dosavadního vzdělávání, zájmového vzdělávání.  

Talentová zkouška je dvoukolová, obě kola jsou prezenční. Součástí prvního kola je i hodnocení domácích 

prací. 

 

Talentová zkouška – 1. kolo a jeho hodnocení: 

• Test přehledu v oboru a předpokladů pro studium tohoto oboru ……………………….…….max. 36 bodů 

• Test českého jazyka……………………………….………………………………………………….. max. 18 bodů 

• Fotografie (portrét + krajina)  

(hodnotí se dodržení žánru, kompozice, technické provedení) …………………….……….... max. 12 bodů 

Do druhého kola postupují uchazeči, kteří získali minimálně 30 bodů a v žádné části nebyli hodnoceni 0 

body 

Talentová zkouška – 2. kolo a jeho hodnocení: 

• Rozbor filmového díla (hodnotí se znalost informací o díle, jazykové dovednosti) … max. 18 bodů 

• Pohovor k volnému soubor fotografií a zkušenostem s vlastní tvorbou 

(hodnotí se kreativita, schopnost prezentovat svou práci, motivace, zkušenosti)…...max. 12 bodů 

Úspěšné vykonání talentové zkoušky = zisk minimálně 50 bodů a žádná dílčí část za 0 bodů. 

 

Uchazeči, kteří složili úspěšně TZ (= splnili kritérium pro přijetí), jsou přijímáni do naplnění kapacity dle 
pořadí, které je dáno bodovým ziskem  B. 

B = (7 – P1*P2)*10 – Q*10 + Z*3 + S*3 + T 

Kde: 
P1  je průměr z vysvědčení v pololetí 8. třídy  

P2  je průměr z vysvědčení na konci 8. třídy 
Q  je součet čtyřek z ČJ a M, pětek z jakéhokoliv předmětu a dvojek z chování za daná dvě pololetí 
Z   jsou započtené bonifikace za zájmové vzdělávání se vztahem k oboru za poslední 2 školní roky  

                              (započítávají se max. 2 položky) 
S   jsou započtené bonifikace za umístění v soutěžích se vztahem k oboru za poslední 2 školní roky  

                              (započítávají se max. 2 položky) 

T je počet bodů získaných v talentové zkoušce 

V případě rovnosti bodového zisku, 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) 

První kolo talentové zkoušky: 1. termín …. 3. ledna 2022,  2. termín…. 4. ledna 2022 

Druhé kolo talentové zkoušky:  6. a 7. ledna 2022 
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V Praze 13. 10. 2021 

Ing. Luděk Šnajdar v.r. 

 

Přihlášky je nutné podat do 30. 11. 2021 – osobně do kanceláře školy (v úředních hodinách) nebo zasláním 

poštou. Podání přihlášky datovou schránkou není možné. 


