Súkromná škola umeleckého priemyslu, Môťovská cesta 8164, 960 01 Z v o l e n
Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2022/2023:
Termíny talentových skúšok:
2. termín: 11.5.2022
Obsah talentovej skúšky
Talentové skúšky sa vykonávajú v jeden deň pre všetky študijné odbory. Talentové skúšky pozostávajú z kresby zátišia,
prezentácie domácich prác, kreatívnej úlohy a motivačného pohovoru žiaka s členmi prijímacej komisie.
Študijné odbory
• 8641M Propagačné výtvarníctvo
• 8606M Fotografický dizajn
• 8604M Grafický dizajn
• 8630M Animovaná tvorba
1. Zátišie v kresbe.
1. Zátišie v kresbe.
- úlohou bude nakresliť technikou kresby ceruzou alebo
- úlohou bude nakresliť technikou kresby ceruzou alebo
uhlíkom nainštalované zátišie. – 120 min.
uhlíkom nainštalované zátišie. – 120 min.
Kritéria hodnotenia úlohy: maximálny počet dosiahnutých Kritéria hodnotenia úlohy: maximálny počet
bodov je 30 bodov, hodnotí sa:
dosiahnutých bodov je 15 bodov, hodnotí sa:
10 bodov - kompozícia, proporcie,
5 bodov - kompozícia, proporcie,
10 bodov - perspektíva, objem, svetlosť,
5 bodov - perspektíva, objem, svetlosť,
10 bodov - technika kresby ceruzou, uhlíkom.
5 bodov - technika kresby ceruzou, uhlíkom.
2. domáce práce:
2. domáce práce:
Minimálny počet domácich prác je 10 ks.
Uchádzač odovzdá minimálne 40 kusov fotografií na
Práce môžu byť realizované v nasledovných technikách:
voľné témy (napr.: Architektúra, Portrét, Reportáž,
- kresba, maľba, grafika, fotografia, počítačová grafika,
Kompozícia, Krajina, Nočná fotografia atď.).
počítačová animácia, prípadne fotografický záznam z
Pri hodnotení sa berie do úvahy rozmanitosť tém.
trojrozmerného objektu (socha, keramika, textilný objekt,
Fotografie sa odovzdávajú v tlačenej podobe (nie na
atď.).
DVD, USB) o rozmere 10 x 15 cm.
Kritéria hodnotenia domácich prác: maximálny počet
Kritéria hodnotenia domácich prác: maximálny počet
dosiahnutých bodov je 20 bodov, hodnotí sa:
dosiahnutých bodov je 55 bodov, hodnotí sa:
5 bodov - cit pre farbu, cit pre kompozíciu, čistota
15 bodov - cit pre farbu, cit pre kompozíciu, čistota
prevedenia,
prevedenia,
5 bodov - rozmanitosť použitia techník, reálnosť
15 bodov - rozmanitosť námetov, perspektíva, objem,
zobrazenia, perspektíva, objem, svetlosť,
svetlosť,
5 bodov - originálnosť, kreatívne podanie témy,
15 bodov - originálnosť, kreatívne podanie témy,
5 bodov - počet domácich prác.
10 bodov - počet domácich prác.
3. Kreatívna úloha
3. Kreatívna úloha
- úlohou bude tvorivo spracovať zadanú tému. - 120 min.
- úlohou bude tvorivo spracovať zadanú tému. - 120 min.
Kritéria hodnotenia úlohy: maximálny počet dosiahnutých Kritéria hodnotenia úlohy: maximálny počet
bodov je 30 bodov, hodnotí sa:
dosiahnutých bodov je 10 bodov, hodnotí sa:
- zvládnutie techniky, tvorivý prístup, nápaditosť.
- zvládnutie techniky, tvorivý prístup, nápaditosť.
4. pohovor – súčasťou prijímacieho pohovoru bude
4. pohovor – súčasťou prijímacieho pohovoru bude
motivačný rozhovor, v rámci ktorého má uchádzač
motivačný rozhovor, v rámci ktorého má uchádzač
preukázať záujem o štúdium v príslušnom odbore.
preukázať záujem o štúdium v príslušnom odbore.
20 bodov - maximálny počet dosiahnutých bodov.
20 bodov - maximálny počet dosiahnutých bodov.
BODOVÉ HODNOTENIE:
BODOVÉ HODNOTENIE:
Spolu za 1., 2., 3. a 4. úlohu je možné získať maximálne Spolu za 1., 2., 3. a 4. úlohu je možné získať maximálne
100 bodov. Podmienkou prijatia je vykonanie prijímacej
100 bodov. Podmienkou prijatia je vykonanie prijímacej
skúšky s dosiahnutím minimálneho počtu 50 bodov.
skúšky s dosiahnutím minimálneho počtu 50 bodov.
Ak žiak vyhovie talentovým skúškam, ale obsadí nasledujúce miesto po poslednom prijatom, bude mu ponúknutá
možnosť prijatia na náhradný odbor umeleckého zamerania.
Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené do 2 dní na vývesnej tabuli vo vestibule školy a na internetovej stránke:
www.ssuszv.sk

