
ORGANIZACE TALENTOVÝCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 
 
Na stránkách školy, v záložce VÝTVARNÉ TŘÍDY – TALENTOVÉ ZKOUŠKY, jsou již zadány, jako 
ÚKOL: 
1. DOMÁCÍ PRÁCE – ty se odevzdávají celý týden již od zadání na emailovou adresu 
jirouskova@zsnalise.cz   nejdéle do 14. 5. 2021 - 12:00 hodin. 
 
Rozsah domácích prací je 12 – 15 kusů. Fotografické a kreslené cykly v počtu 3 kusů se počítají jako 
jedna práce. Doporučujeme připravit z domácích prací PDF prezentaci, kde na úvodní stránce 
prezentace je uvedeno: 
 
Jméno žáka, školní rok a jako název prezentace = DOMÁCÍ PRÁCE K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM. 
Úvodní stránka se do počtu vložených prací NEPOČÍTÁ. 
 
Zadání prací (viz 2. a 3. dále) na talentové zkoušky bude zveřejněno  na stránkách školy  13. 5. 2021 
ráno. Práce budou zadány v dokumentu WORD.  
 
Budou zadány dva úkoly –  
2. ABSTRAKTNÍ MALBA temperou podle zadaného příběhu na čtvrtku A2.    
3. KOLOROVANÁ KRESBA podle zadaného příběhu na čtvrtku A2. 
 
Vedle každé práce je nutné vždy přiložit pravítko, aby byla možná kontrola velikosti použité čtvrtky. 
 
Práci je potřeba nafotit a poslat elektronicky  14. 5. 2021 do 18:00 hodin pod svým jménem na e-
mailovou adresu jirouskova@zsnalise.cz , do předmětu mailu je potřeba napsat – Talentové zkoušky 
2021 a příjmení žáka. 
 

Přijaté práce budou potvrzeny a bude Vám vygenerováno vaše identifikační číslo. Tato čísla 
jsou potřebná k uveřejnění výsledků talentových zkoušek na stránkách školy. 
 
VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA STRÁNKÁCH ŠKOLY V PONDĚLÍ 
24. 5. 2021. 
 

V den talentových zkoušek bude na stránkách školy zveřejněn také link na schůzky do TEAMS, kde je 
možné se připojit ohledně možných dotazů k průběhu a k zadané práci. Je také možné během 
talentových zkoušek psát dotazy na emailovou adresu jirouskova@zsnalise.cz  
 
Na tyto dotazy je vyhrazen čas, a to ve čtvrtek od 10:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin a 
v pátek v čase od 10:00  do 12:00 hodin.  
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