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Informace pro zájemce o talentové zkoušky pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci jsme nuceni změnit systém talentových zkoušek z výtvarné
výchovy, které proběhnou pro žáky současných pátých tříd.










Domácí práce – 10 prací (různé techniky – kresba, malba, kombinovaná technika, prostorová
tvorba apod.) nejlépe z poslední doby – za rok 2019/2020 – můžete nosit ve dnech PO až ST
mezi 9.00 – 12.00 do vestibulu školy ZŠ Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1, v termínu od 14.
4. – 20. 5. 2020. Práce (s jménem a uvedením věku dítěte) budou podepsaných deskách.
V případě prostorových objektů (sochy, plastiky atd.) bude předložena jejich fotodokumentace
v tištěné podobě.
Komise výtvarníků školy v tomto 1. kole domácí práce posoudí a ohodnotí maximálně 10
body. Z těchto žáků budou vybraní ty, kteří postoupí do 2. kola – to budou již talentové
zkoušky.
Talentové zkoušky úspěšných žáků z 1. kola by se konaly patrně v polovině června – datum
bude upřesněn podle vývoje situace a také v souladu s přijímacími zkouškami na víceletá
gymnázia.
Výsledky byste se dozvěděli cca do 4 dnů ode dne talentových zkoušek, teprve pak byste
v případě přijetí dávali žádost o přestup. Zatím tedy vyplňujte pouze přihlášky k talentové
zkoušce – je ke stažení na webu školy, případně k vyzvednutí v kanceláři školy v 1. patře ve
dnech PO – ST mezi 9.00 – 12.00
K žádosti prosím připojte čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, že vaše dítě
nemá ve stávající škole kázeňské problémy a nebylo jeho chování v pololetí tohoto školního
roku hodnoceno horší známkou než 1 – velmi dobré.
Průběh talentových zkoušek je popsán v samostatném dokumentu.
Bohužel, pro příští školní rok mám omezenou kapacitu možnosti přijetí nových žáků, máme
velmi početné páté třídy. Nevíme, kolik žáků odejde na víceletá gymnázia, takže raději
předem uvádím, že počet nově přijatých žáků bude maximálně 15. Pokud bychom našli
kapacitu na otevření další třídy, samozřejmě by se počet přijatých mohl rozšířit.
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