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Koronavirová krize dusí od jara kul-
turní život v Česku i v samotném 
Žďáře nad Sázavou. S opětovným 
nástupem pandemie jsou ohroženy i 
podzimní kulturní pořady a společen-
ské akce, některé už byly zrušeny úpl-
ně.

Situace tak zasáhne i tradiční žďár-
skou akci s názvem Festival vzdělává-
ní. Přehlídka středních škol a možnos-
tí vzdělávání se v Domě kultury má 
letos odehrávat již 25. rokem a pořa-
datelé i vystavující školy doufají, že 
letošní jubilejní ročník klapne. Festival 
vzdělávání pořádá městská organizace 
Kultura Žďár nad Sázavou a přehlídku 
směřuje vždy do první poloviny listo-
padu. To, aby byla inspirací i pro žáky, 
kteří chtějí zkusit obor s uměleckým 
nebo sportovním zaměřením. Při-

hlášky na obory vzdělání s talentovou 
zkouškou musí zájemci odevzdat do 
30. listopadu 2020.

„Přes veškerá omezení zatím s pro-
jektem Festivalu vzdělávání počítáme. 
Původně plánovaný termín ve čtvrtek 
12. listopadu jsme vzhledem k poslední-
mu vývoji pandemie posunuli na čtvrtek 
10. prosince,“ informuje ředitelka p. o. 
Kultura Marcela Lorencová.

Pořadatelé se snažili nejzazší možný 
termín alespoň částečně ladit se škola-
mi, aby byl pro ně smysluplný vzhle-
dem k datu podávání přihlášek budou-
cích studentů. 

„Školy, které mají uzávěrky ke kon-

ci listopadu, budou bohužel na letoš-
ním ročníku chybět. Přesto však eviduje-
me kolem 65 přihlášených škol,“ uvádí 
Lorencová.

Jak ředitelka městské organizace 
dodává, covidová situace ovlivnila i 
účast podniků, které se v uplynulých 
nejméně třech letech na festivalu před-
stavovaly ve větším počtu na jevišti 
sálu. „Pro letošek je tato organizace zru-
šena a podniky, pokud se hlásí, budou své 
prezentace provádět jednotlivě,“ infor-
muje Marcela Lorencová. 

Co se týká kapacity přítomných 
na festivalu, pořadatelka vysvětluje, 
že zatím vychází z posledně známé-
ho hromadného omezení 500 osob 
ve vnitřním prostoru. U vstupu tedy 
budou po odečtení asi 100 účastní-
ků připraveny evidenční vrácenky v 

potřebném počtu a dle nich mají být 
zájemci vpouštěni na akci. 

„Tento návštěvní systém předem školám 
oznámíme. Pokusíme se tak časově koor-
dinovat návštěvu alespoň z větších míst-
ních škol, aby se před budovou netvořila 
fronta,“ plánuje Lorencová zejména 
dopolední čas přehlídky. Odpoledne 
festival navštěvují většinou budoucí 
studenti s rodiči jednotlivě. 

„Situace je ale velmi proměnlivá a 
vše může být během krátké doby jinak. 
Doporučujeme zájemcům, aby s blížícím 
se termínem Festivalu vzdělávání sledo-
vali aktuální informace o této přehlídce 
v kulturním programu na našich strán-
kách www.dkzdar.cz. Informace budeme 
rovněž zasílat školám a uveřejňovat na 
našem facebooku,“ dodává pořadatelka 
závěrem. -lko-

Festival vzdělávání bude v prosinci
Letošní 25. ročník mine
školy pro talentované

Vycházející žáci mohou podat na střední školy v 
prvním kole přijímacího řízení dvě přihlášky. To pla-
tí i pro žáky pátých a sedmých ročníků hlásící se na 
víceletá gymnázia.

V případě přihlášky do oborů s talentovou zkouš-
kou tak musí učinit do 30. listopadu 2020, na ostatní 
střední školy ji podají do 1. března 2021

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat 
až dvě přihlášky na obory vzdělání s talentovou 
zkouškou a stejně tak dvě přihlášky na obory vzdělá-
ní bez talentové zkoušky. 

V dalších kolech přijímacího řízení již není počet 
podaných přihlášek omezen. 

Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na 
jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihláš-
ky.

Přihláška musí být na předepsaném tiskopisu. Do 
denní formy vzdělávání na střední škole ji podává 
uchazeč o vzdělání nebo zákonný zástupce nezletilé-
ho uchazeče řediteli střední školy.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, 
kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, 
musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení 
školského poradenského zařízení. 

U talentovaných žáků, kteří chtějí zkusit obor s 
uměleckým nebo sportovním zaměřením, pak pro-

běhne přijímací řízení mnohem dříve a v jiném 
režimu než u běžných oborů.

Talentové zkoušky je třeba vykonat do těchto 
okruhů vzdělávání:

� do oborů maturitních i s vyučením ze skupi-
ny 82 Umění a užité umění, např. obor s maturitní 
zkouškou Užitá malba, obor s vyučením Umělecký 
kovář a zámečník, pasíř

� do oborů konzervatoří, např. obor Hudba

� do 4, 6 a 8letých oborů Gymnázium se sportov-
ní přípravou. -lko-

Jak je to s přihláškami na střední školy

Multimédia a design 
(specializace: Design obuvi, Design 
oděvu, Design skla, Digitální design,  
Grafický design, Produktový design, 
Tvorba prostoru, Průmyslový design, 
Reklamní fotografie, Game Design**)

podání přihlášek pro bakalářské  
studium: 30. 11. 2020
termín přijímací zkoušky: leden 2021*

podání přihlášek pro navazující  
studium: 31. 3. 2021
termín přijímací zkoušky: červen 2021*

Teorie a praxe animované tvorby
podání přihlášek pro bakalářské 
studium: 30. 11. 2020
termín přijímací zkoušky: leden 2021*

podání přihlášek pro navazující  
studium: 31. 3. 2021
termín přijímací zkoušky: červen 2021*

Mediální a komunikační studia 
(S. obor—Marketingové komunikace) 
podání přihlášek pro bakalářské studi-
um a navazující studium: 31. 3. 2021
termín přijímací zkoušky:  
květen—červen 2021*

Arts Management** 
podání přihlášek: 31. 3. 2021                   
termín přijímací zkoušky: červen 2021*

Teorie a praxe audiovizuální tvorby  
(specializace: Kamera, Produkce, Režie  
 a scenáristika, Střihová skladba, 
 Vizuální efekty, Zvuková skladba)

podání přihlášek pro bakalářské 
studium: 30. 11. 2020       
termín přijímací zkoušky: leden 2021*

podání přihlášek pro navazující  
studium: 31. 3. 2021                   
termín přijímací zkoušky: červen 2021*

Doktorský studijní program 
Výtvarná umění 
(S. obor—Multimédia a design) 
podání přihlášek: 31. 5. 2021       
termín přijímací zkoušky: červen 2021

*Konkrétní termíny přijímací zkoušky budou  
  stanoveny v aktuální směrnicích k přijímacímu   
  řízení, které budou zveřejněny na internetové  
  stránce FMK.

**Pouze navazující magisterský studijní      
     program

Termíny podání přihlášek přijímacích zkoušek pro bakalářské a navazující 
magisterské studijní programy:

studium@fmk.utb.cz /fmk.utb
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