
 

 

Ředitel střední školy,  
která je součástí Vyšší odborné školy a Střední umělecké školy Václava Hollara,  

Praha 3, Hollarovo nám. 2,  
vyhlašuje v souladu s platnými právními předpisy 2. kolo talentové zkoušky do prvního ročníku 

čtyřletého denního studia oboru 82-41-M/05 Grafický design zaměření Audiovizuální tvorba pro 
školní rok 2023/2024 v termínu 

 
31. 3. 2023 od 8:00 h. 

 
Kritéria hodnocení pro obor vzdělání Grafický design zaměření Audiovizuální tvorba: 

1. domácí práce: uchazeči přinesou s sebou na talentovou zkoušku 15 až 20 domácích prací 
k ohodnocení. Domácí práce mají reprezentovat celkový průřez tvorbou uchazeče ne starší než dva 
roky, trojrozměrné práce musejí být na fotografiích. Práce v deskách by měly mít stejný formát 
(menší věci nalepené na jednotném formátu). Desky označte registračním číslem uchazeče, které 
bude uvedeno na pozvánce k talentové zkoušce.         max. 15 b. 
 
2. kresba hlavy (8 – 10 h) … tužkou, formát A3, hodnotí se schopnost kopírovat skutečnost, technika 
kresby                                      max. 75 b. 
 
3. test z českého jazyka (10 – 11 h) …hodnotí se znalosti z Čj na úrovni žáků 9. třídy ZŠ    max. 43 b. 
 
4. storyboard (11 – 13:30 h) … krátký filmový příběh do šesti předrýsovaných oken, celkový formát 
A3, technika libovolná, je nutné zapojit barvu (tužka, tuš, fix, akvarely, temperové barvy, pastelky, 
fixy, ...), lze použít i krátký, doplňující text pod okno s obrázkem (hodnotí se pointa příběhu, výtvarné 
zpracování, technika provedení)       max. 75 b. 
                                                                         
5. pohovor pro pozvané (od 14 h)       max. 50 b.  
 
Dále se hodnotí: 
prospěch na vysvědčení ze všech vyučovaných předmětů 8. třídy, pouze 2. pol. (i starší uchazeči) 
průměr 1 až 1,5 ……..           +10 b. 
vítěz mezinárodní výtvarné soutěže ……                  +10 b. 
 
Maximálně lze v celém přijímacím řízení získat 278 bodů.  
Pro úspěšné vykonání talentové zkoušky (tj. kresba hlavy + storyboard) je nutné dosáhnout 
minimálně 70 bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, 
rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení celého přijímacího řízení. 
Počet přijímaných ve 2. kole pro školní rok 2023/2024 na zaměření Audiovizuální tvorba je 
maximálně 4 uchazeči.  
Přihlášku ke studiu je nutné podat řediteli školy poštou nebo osobně do 20. 3. 2023. Přihláška musí 
obsahovat potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče (potvrzuje lékař), prospěch v obou pololetích 
8. ročníku ZŠ (potvrzuje škola s uvedením celkového průměru). Potvrzení školy je možné nahradit 
ověřenými kopiemi vysvědčení z tohoto období). Starší uchazeči dokládají také vysvědčení z osmé 
třídy ZŠ nebo jejich ověřené kopie! Přihlášku si můžete vytisknout na www.hollarka.cz/dokumenty. 
 
Přihlášení uchazeči budou ke zkoušce písemně pozváni. Pozvánka bude obsahovat registrační číslo 
uchazeče, podrobný soupis pomůcek potřebných k talentové zkoušce, kritéria pro přijetí a další 
podrobnosti. 

http://www.hollarka.cz/dokumenty


 

 

 
Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka osob pobývajících dlouhodobě 
v zahraničí 
 
Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo 
území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského 
zákona test z českého jazyka – znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto 
osob ověří jednoduchým zápisem české mluvené řeči (diktát) v termínu talentové zkoušky mezi 10:00 
a 11:00 h. Ústní pohovor bude trvat max 20 min v čase od 14:00 h a uchazeč pohovoří o svém 
dosavadním vzdělání a zájmech, zkušenostech s vlastní výtvarnou tvorbou. Hodnocení bude 
komisionální. Za tuto část může uchazeč-cizinec získat maximálně 43 bodů. 
Za osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se považují všichni 
uchazeči o střední vzdělání, kteří spolu s přihláškou ke střednímu vzdělávání předloží vysvědčení 
získané z posledních dvou ročníků školy mimo území české republiky, bez ohledu na to, zda zároveň 
předloží i vysvědčení české. 
 
Informace o přijímací zkoušce z českého jazyka v souvislosti s ozbrojeným konfliktem 
na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (Lex Ukrajina) 
 
Cizinci se podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 
konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, promíjí na jejich žádost test z 
českého jazyka – znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří 
jednoduchým zápisem české mluvené řeči (diktát) v termínu talentové zkoušky mezi 10:00 a 11:00 h. 
Ústní pohovor bude trvat max 20 min v čase od 14:00 h a pohovoří o svém dosavadním vzdělání a 
zájmech, zkušenostech s vlastní výtvarnou tvorbou. Hodnocení bude komisionální. Za tuto část může 
uchazeč-cizinec získat maximálně 43 bodů. 
 
Společně s žádostí o prominutí testu uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o 
opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným 
invazí vojsk Ruské federace, a to prostou kopií dokumentu o dočasné ochraně. 
 
 
 
V Praze dne 20. 2. 2023 

           
Ak. mal. Bohumír Gemrot 
          ředitel školy 


