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

ŠVP: Filmová a televizní tvorba pro školní rok 2023/24 

Počet přijímaných:  60 žáků 

Přijímací řízení se skládá z talentové zkoušky a posouzení dosavadního vzdělávání. 

Talentová zkouška (TZ) je dvoufázová, obě fáze jsou prezenční. Součástí TZ je i hodnocení domácích prací – 

fotografií (3 portréty, 3 krajiny, soubor tří fotografií se společným tématem – celkem 9 fotografií – odevzdávají 

se při první fázi TZ… podrobnosti k odevzdání a formální náležitosti – viz web). 

 1. fáze TZ a její hodnocení: 

• Test přehledu v oboru a všeobecných předpokladů pro studium tohoto oboru …..…….max. 40 bodů 

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

• Fotografie (portrét + krajina)  

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

 

Do druhé fáze TZ postupují uchazeči, kteří získali v první fázi TZ minimálně 35 bodů a zároveň v žádné její 

části nebyli hodnoceni 0 body a zároveň se v pořadí 1. fáze podle bodů neumístili hůř než na 100. místě. 

 

2. fáze TZ a její hodnocení: 

• Rozbor filmového díla (hodnotí se znalost informací o díle, vyjadřovací schopnosti) … max. 15 bodů 

• Pohovor k volnému souboru fotografií a zkušenostem s vlastní tvorbou 

(hodnotí se kreativita, schopnost prezentovat svou práci, motivace, zkušenosti v oboru) … max. 15 bodů 

 

Úspěšné vykonání talentové zkoušky = zisk minimálně 55 bodů (celkem z obou fází) 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 + 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 
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 všeobecného přehledu a předpokladů) 

Uchazečům, kteří požádají na základě §20 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. – školského zákona o prominutí přijímací zkoušky a uspějí 

v pohovoru z českého jazyka (bude se konat v rámci 1. fáze talentové zkoušky), bude započten „náhradní bodový zisk z testu 

z českého jazyka“ odpovídající průměrnému výsledku uchazečů, kteří budou mít stejný bodový zisk z ostatních dvou částí první 

fáze talentové zkoušky. 

První fáze talentové zkoušky: 1. termín …. 3. ledna 2023,  2. termín…. 4. ledna 2023 
Druhé fáze talentové zkoušky: 1. termín … 9. ledna 2023 a  2. termín……10. ledna 2023 
(Uchazeč si může termín zvolit, nebo mu bude předělen, pro 1.a 2. fázi nemusí být zvolen/určen stejný termín) 

V Praze 5. 10. 2022 

Ing. Luděk Šnajdar v.r. 

Přihlášky je nutné podat do 30. 11. 2022 – osobně do kanceláře školy (v úředních hodinách) nebo zasláním 

poštou. Podání přihlášky datovou schránkou je možné pouze pomocí úřední datové konverze přihlášky (na 

CzechPOINTu). 



Doplnění k podmínkám přijímacího řízení na obor FTT pro uchazeče z Ukrajiny, kteří splňují podmínky 

zákona 67/2022 Sb., vydané na základě Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-29772/2022-1: 

 

1) Známky z pololetí a konce osmé třídy je možné doložit formou čestného prohlášení uchazeče 

(nemusí být předložen originál vysvědčení, ani jeho úřední kopie, ale vhodný je nějaký výpis 

z elektronických informačních systémů škol – také není nutný překlad) 

 

2) Uchazeč musí podat písemnou žádost o prominutí testu z českého jazyka! Žádost je nutné podat 

s přihláškou ke studiu! Respektive, dodat do 10. 12. 2022. 

 

3) Uchazeč musí při podání přihlášky prokázat, že má vízum dočasné ochrany. Resp. nejpozději do 

10. 12. 2022. 

 

4) Test všeobecného přehledu a studijních předpokladů pro obor budou konat uchazeči v českém 

jazyce s navýšením času o 25 % a mohou využít překladový slovník, pokud si jej přinesou. 
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