
                 HARMONOGRAM TALENTOVÝCH ZKOUŠEK A ŠKOLNÍCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

                 

út
obor poč. č.sk. 1.úkol poč. přestávka 2.úkol přestávka pohovory 

test školní přijímací zkoušky                        

příchod 7:30

grafický úkol, 8:55 - 10:30 kresba 10:50 - 11:55 Grafika - pohovory (skupiny č. 1 a 2):

7:45 - 8:00 administrace v učebně

8:00 - 8:45 zkouška (žáci bez PUP) od 12:25 hodin v učebně U6 (zázemí U7)

učebna U6 učebna U6 kreslírna č.1 (1.patro vpravo)

(1. patro vpravo) (1. patro vpravo) (2.patro vlevo)

test školní přijímací zkoušky                        

příchod 7:30

grafický úkol, 8:55 - 10:30 kresba 10:50 - 11:55

7:45 - 8:00 administrace v učebně kreslírna č.2

8:00 - 8:45 zkouška (žáci bez PUP) (1. patro vlevo)

učebna U7 učebna U7

(1. patro vpravo) (1. patro vpravo)

test školní přijímací zkoušky                        

příchod 7:30

grafický úkol, 8:55 - 10:30 kresba 10:50 - 11:55 Grafika - pohovory (skupiny č. 3 a 4)

7:45 - 8:00 administrace v učebně učebna U8 učebna U10

8:00 - 8:45 zkouška (žáci bez PUP) (1. patro vpravo) (1. patro vlevo) od 12:25 hodin v učebně U8 (zázemí U10)

učebna U8 (1.patro vpravo - zázemí vlevo)

(1. patro vpravo) grafický úkol, 8:55 - 10:30 kresba 10:50 - 11:55

učebna U13 kreslírna č.3

(2. patro vpravo) 3.patro (nástavba z 2.patra vlevo)

test školní přijímací zkoušky                                          

příchod 8:00                  

kresba 9:25 - 10:30 fotografický úkol 10:40 - 12:15                           

Ateliér F1 (zázemí učebna U13) 

Fotografie - pohovory v ateliéru F2 (zázemí U3)                                 

8:15 - 8:30 administrace, kreslírna č.1 (2.patro vpravo) od 12:45 hod.

8:30 - 9:15 zkouška (žáci bez PUP) (2.patro vlevo) Ateliér F1 (zázemí U13)

Učebna U12 (2.patro vpravo)

(mezipatro vlevo)

test školní přijímací zkoušky                                          

příchod 8:00                  

kresba 9:25 - 10:30 oděvní úkol, 10:40 - 12:15 oděvní design - pohovory

8:15 - 8:30 administrace, kreslírna č.2 učebna U9 od 12:45 hod.

8:30 - 9:15 zkouška (žáci bez PUP) (1. patro vlevo) (mezipatro vpravo) učebna U9, zázemí U12
Učebna U9

(mezipatro vpravo) kresba 9:25 - 10:30 oděvní úkol, 10:40 - 12:15

učebna U10 učebna U12

(1. patro vlevo) (mezipatro vlevo)

test školní přijímací zkoušky                                          

příchod 8:00                  

kresba 9:25 - 10:30 modelářský úkol,11:10 - 12:30 design keramiky a porcelánu - pohovory

8:15 - 8:30 administrace, kreslírna č.3 Modelovna

8:30 - 9:15 zkouška (žáci bez PUP) 3.patro - (nástavba z 2.patra vlevo) 3.patro - (nástavba z 2.patra vlevo) od 12:45 hod
Učebna U1 Modelovna (zázemí Kreslírna č.3)
(přízemí vlevo) 3.patro - (nástavba z 2.patra vlevo)

test školní přijímací zkoušky                                          

příchod 8:00                  

modelářský úkol, 9:25 - 11:00       kresba 11:10 - 12:15

8:15 - 8:30 administrace, Modelovna Učebna U5

8:30 - 9:15 zkouška (žáci bez PUP) 3.patro - (nástavba z 2.patra vlevo) (1. patro vlevo)

Učebna U2

(přízemí vlevo)

8 test školní přijímací zkoušky                                        

žáci s PUP + 25% času                                                                           

Učebna U5 (1.patro vlevo)                                        

příchod 7:20, 7:30 - 7:40 administrace                                          

7:40 - 8:36 zkouška

8 test školní přijímací zkoušky                                        

Ukrajinští žáci s + 25% času bez ČJL                                                                          

Učebna U3 (suterén vpravo)                                         

příchod 7:20, 7:30 - 7:40 administrace                                          

7:40 - 8:36 zkouška

4 test školní přijímací zkoušky                                        

žáci s PUP + 50% času                                                                          

Učebna U11 (mezipatro vpravo)                      

příchod 7:15, 7:25 - 7:35 administrace                                          

7:35 - 8:43 zkouška
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