
ZŠ   NA LÍŠE vyhlašuje DOPLŇUJÍCÍ 

VÝTVARNÉ TALENTOVÉ ZKOUŠKY  pro  

vytvoření výběrové 7. třídy s výtvarným 

zaměřením.  

 

Kritériem je talent a bezproblémové chování ve škole.  

 

Zkoušky se konají od 9.5. do 14. 5. 2020 elektronicky 
 

Jejich obsahem bude malba pocitu a kolorovaná kresba zadaného tématu na čtvrtky A2. Ke 

kresbě a malbě budete potřebovat tužku, tempery, vodovky, štětce  a dvě čtvrtky A2.  
 

Výběrová výtvarná třída vzniká na naší škole na základě dlouholeté úspěšné práce se žáky právě v této 

oblasti. Nejde pouze o výuku výtvarných postupů a rozvíjení znalostí z oblasti dějin umění. Jde také o 

rozvoj osobnosti každého jednotlivého žáka, hledání různých, vlastních řešení a vyjádření na 

jednotlivá témata, zodpovědnost za svoji práci, její obhajobu - to vše vychovává silné osobnosti, které 

se i v budoucím životě umí postavit různým životním situacím. Dalším cílem výuky je příprava žáků k 

talentovým zkouškám na umělecké střední školy. Výuka je ve velké míře od 7. ročníku zaměřena na 

práci s digitálními technologiemi – práci na počítači, fotografování, filmu, práci v grafických 

programech. Výuka probíhá metodou: Badatelsky orientovaná výuka. 

  

Příjem přihlášek do 8. 5. 2019 na adrese školy ZŠ Na Líše 16, Praha 4, 141 00 nebo na e-mailové 

adrese skola@zsnalise.cz 

 

Dne 9. 5. 2020 bude na stránky školy do záložky Výtvarné třídy umístěno zadání talentových 

zkoušek. Práce budou zadány na čtvrtky velikosti A2 a budou zaměřeny na práci s barvou a 

schopnost vést linii. Při fotografování konečné práce prosím vedle čtvrtky A2 položte pravítko, 

abychom mohli ověřit požadovanou velikost formátu. 

 

Nafocené práce budou odesílány do 14. 5. 2020 opět elektronicky na 

mailovou adresu: jirouskova@zsnalise.cz 
 

Kontakty: telefon – 241480693, www.zsnalise.cz 

Možné dotazy a zájem o konzultace zasílejte na adresu jirouskova@zsnalise.cz nebo 

telefonicky v pracovní dny mezi 10:00 – 14:00 na číslo 720488452. 

 

 

................................................................................................................................................ 
PŘIHLÁŠKA K  TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM DO 7. V TŘÍDY,  KONANÝCH  

ELEKTRONICKY od 9. 5. do 14. 5. 2020 

 
Jméno žáka (žákyně): __________________________________________________________________ 

Adresa bydliště, telefon a emailovou adresa zákonného zástupce: 
_________________________________________________________________________ 

Základní škola - adresa: ____________________________________________________________________ 

Poslední známka z výtvarné výchovy:  ______________ 

Poslední známka z chování:  _______________ 

 

PODPIS ŽÁKA: ………………… PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: …………………… 
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