
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
V souladu s vyhl. č. 394/2008 Sb., v platném znění, vyhlašuje ředitel Střední školy 

uměleckomanažerské, s.r.o. tyto termíny a kritéria přijímacího řízení pro: 

 

 

čtyřleté denní studium pro absolventy ZŠ 

 

obor Multimediální tvorba – KKOV 82-41-M/17 

 

Talentová zkouška I. kolo / 1. termín / sobota 8. ledna 2022 
  

Výchozím kritériem pro přijetí ke studiu jsou výsledky talentových zkoušek 

Každá dílčí část je bodována podle rozpisu níže. 

 

 

Části přijímacího řízení: 

 

1) Domácí práce v libovolném rozsahu (literární díla, výtvarná díla, videa, fotografie, 

grafika, instalace, … apod.). 

     maximální počet bodů: 20 

 

2) Orientační test z dějin umění a všeobecného rozhledu. 

     maximální počet bodů: 10 

 

3) Pohovor s komisí. 

     maximální počet bodů: 10 

 

4) Školní práce – zpracování zadaného tématu talentové zkoušky 

     maximální počet bodů: 10 

 

5) Hodnocení prospěchu za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ.  

     Maximální počet bodů: 10 

 

 

 

Maximální počet bodů, který může uchazeč u talentové zkoušky dosáhnout, je 60. 

Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů do naplnění kapacity oboru.  



ORGANIZACE TALENTOVÉ ZKOUŠKY 8. 1. 2022 
 

 

 

 

Studenti budou rozděleni dle příjmení do dvou skupin a budou se řídit 

harmonogramem níže:  

 

 

skupina 1 / Příjmení A–M 
08.00–09.00   Prezence uchazečů 
09.00–09.30   Orientační test 
09.30–13.00   Pohovor s uchazeči  
13.00–13.30   Přestávka 
13.30–14.00   Školní úkol – zadání 
13.30–17.00   Zpracování úkolu 
17.30   Ukončení talentové zkoušky 

skupina 2 / Příjmení N–Ž 
08.00–09.00   Prezence uchazečů 
09.00–09.30   Orientační test 
09.30–10.00   Školní úkol – zadání 
10.00–13.00   Zpracování úkolu 
13.00–13.30   Přestávka 
13.30–17.00   Pohovor s uchazeči  
17.30   Ukončení talentové zkoušky 

 

 

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení zveřejní škola na svých webových stránkách www.ssum.cz a na 

nástěnce v budově školy. Úspěšné uchazeče budeme následně telefonicky kontaktovat a 

domluvíme se na dalším postupu. 

 

 

 

V případě dotazů se obraťte na Mgr. Mateje Porubčana – porubcan@ssum.cz 

Pokud uchazeč v přijímacím řízení uspěje, bude přijat ke studiu hned po vyhlášení 

výsledků talentové zkoušky oproti podpisu smlouvy a zaplacení školného za první 

pololetí školního roku 2022/2023. 

  

 

 

 

V Brně 1. listopadu 2021       PaedDr. Josef Čadík 

                          ředitel školy  

http://www.ssum.cz/
mailto:porubcan@ssum.cz

