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Pokyn ředitele 2/2017
Kritéria přijímacího řízení – přijímání žáků do prvních a vyšších ročníků pro školní rok
2018/2019
Přijímací řízení je upraveno především následujícími právními normami:
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění
- vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení
ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění
Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně
ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím
řízení také splnili podmínky pro přijetí i podmínky zdravotní způsobilosti.
O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitel školy. Odvolání uchazeče proti
rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od
doručení rozhodnutí.
I.

Počty přijímaných žáků:
Tříleté obory vzdělání s výučním listem
1. Umělecký kovář a zámečník, pasíř (82-51-H/01)
2. Umělecký truhlář a řezbář (82-51-H/02)
3. Zlatník a klenotník (82-51-H/03)
4. Umělecký keramik (82-51-H/04)
5. Vlásenkář a maskér (82-51-H/05)
6. Umělecký štukatér (82-51-H/06)
7. Umělecký pozlacovač (82-51-H/07)
8. Umělecký sklenář (82-51-H/08)
9. Umělecký rytec (82-51-H/09)

40 žáků
40 žáků
40 žáků
40 žáků
70 žáků
20 žáků
15 žáků
10 žáků
15 žáků

Čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou
Starožitník (82-51-L/01)

80 žáků

Dvouleté nástavbové obory vzdělání s maturitní zkouškou
Umělecké řemeslné práce (82-51-L/51)
100 žáků

[Sem zadejte text.]

II.
Podmínky přijetí
- podání přihlášky na předepsaném tiskopise v termínu stanoveném zákonem 561/2004
Sb.
- žáci, kteří mají v 1. pololetí 9. tříd prospěch do 1,9, budou přijati bez motivačního
pohovoru
- v případě oborů vzdělávání s talentovou zkouškou je termín odevzdání přihlášky řediteli
do 30. 11. 2017
- v případě oborů denní formy vzdělávání bez talentové zkoušky je termín odevzdání
přihlášky řediteli do 15. března 2018
- v případě přihlášky do jiné než denní formy vzdělávání je termín odevzdání přihlášky
řediteli do 23. března 2018
III.
Co musí zájemce o studium udělat
- doložit Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní
povinnou školní docházku
- doložit doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí
do nástavbového studia – předloží Výuční list a Vysvědčení o závěrečné zkoušce –
nejpozději v den, kdy se podle zákona stává žákem školy
- doložit doklady o získání středního vzdělání pokud se uchazeč hlásí do zkráceného
studia – předloží Vysvědčení o maturitní zkoušce – nejpozději v den, kdy se podle
zákona stává žákem školy
- přiložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
- lze přiložit také posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení
nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče
- mít hodnocení z chování stupněm velmi dobré na předchozím stupni studia
IV.
Přijímací řízení
a) Pro obory s výučním listem a s maturitní zkouškou
Uchazeče jsou přijímáni na základě výsledku talentové zkoušky. Talentové zkoušky
pro školní rok 2017/2018 se konají ve dnech:
1. termín – ve středu 3. ledna 2018 v 9,00 a ve čtvrtek 4. ledna 2018 v 9,00
2. termín – ve středu 14. března 2018 v 9,00
3. termín – ve středu 18. dubna 2018 v 9,00
b) Pro obor nástavbového studia
Pro uchazeče do nástavbového studia se přijímací pohovory konají ve dnech 19. –
20. dubna 2018.
Případná další kola přijímacího řízení jsou vyhlašována následně podle počtu
volných míst v oborech.
Uchazečem o studium do nástavbového studia je žák, který již absolvoval obory
středního vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou adekvátních
oborů.
Uchazeč také musí splňovat podmínku průměrného prospěchu v posledním
hodnoceném pololetí 3. ročníku předchozího vzdělávání.
ZÁPIS V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU U MS PRAHA, ODD. C, VLOŽKA Č. 57241 DNE 27. 1. 1998
IČO 25641018, ČSOB PRAHA 5 Č.Ú. 264656556/0300

[Sem zadejte text.]

c) Pro vyšší ročníky oborů vzdělání s výučním listem
Pro uchazeče do vyšších ročníků oborů vzdělání s výučním listem se přijímací
pohovory konají ve dnech 26. – 27. dubna 2018.
Přijímací pohovor je veden formou motivačního pohovoru.
Případná další kola přijímacího řízení jsou vyhlašována následně podle počtu
volných míst v oborech.
Uchazečem o studium do vyšších ročníků oborů vzdělání s výučním listem je
absolvent středního vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou.
Hodnotící komise pro talentové zkoušky

V.

Hodnotící komise pro talentové zkoušky bude ve složení: Mgr. Jana Kolářová, Ing. Jitka
Panenková, Mgr. Jana Mazalová.
Komise pro přijímací a motivační pohovory

VI.

Komise pro přijímací a motivační pohovory bude ve složení: Ing. Jitka Panenková, Mgr.
Jana Mazalová a Mgr. Filip Čermák.
VII.

Organizace a zabezpečení přijímacích zkoušek

Za celý průběh přijímacího řízení zodpovídá ředitel školy. Zveřejní vybrané informace na
webových stránkách školy. Rozhoduje o přijetí / nepřijetí uchazeče na základě zadaných kritérií
a návrhů přijímací komise. Řeší případná odvolání. Zároveň oznamuje zřizovateli počty
volných míst po uskutečněných kolech přijímacího řízení.
Pracovník určený pro nábor:











ověří záznam veškerých došlých přihlášek
ověří přidělení čísla jednacího
zabezpečuje rozeslání informací o dalším postupu uchazečům nebo zákonným
zástupcům
rozesílá rozhodnutí o přijetí i nepřijetí následně po vyhodnocení kritérií přijímacích
zkoušek
předloží řediteli školy odvolání
kontroluje úplnost údajů v přihláškách
pokud jsou údaje neúplné, ihned kontaktuje zákonného zástupce uchazeče a
chybějící údaje doplní
eviduje osobní údaje uchazečů a přiděluje registrační čísla
doplňuje údaje o uchazeči pro matriku školy
přijímá zápisové lístky a další doklady potřebné k náboru
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Členové hodnotící komise:




organizují přípravu i průběh talentových zkoušek
hodnotí práce uchazečů
doplní do přijímacích protokolů údaje o hodnocení, což slouží jako podklad pro
jednání ústřední přijímací komise

Členové komise pro přijímací a motivační pohovory:




organizují přípravu i průběh pohovorů s uchazeči
vedou pohovor a hodnotí odpovědi uchazečů
doplní do přijímacích protokolů údaje o hodnocení, což slouží jako podklad pro
jednání ústřední přijímací komise

VIII. Obsah talentové zkoušky
Pro všechny umělecké obory se obsah talentové zkoušky shoduje.
Skládá se z těchto částí:
1. část – Písmo
Hodnocení: max. 10 bodů
2. část – Ornament
Hodnocení: max. 10 bodů
3. část – Barva
Hodnocení: max. 10 bodů
4. část – Kresba
Hodnocení: max. 10 bodů
5. část – Domácí práce
Hodnocení: max. 5 bodů
*Po zvážení, komise zařadí k talentové zkoušce individuální úkon dle oboru (např.
modelování apod.)
Celkově může uchazeč získat za talentovou zkoušku maximálně 45 bodů. Pro přijetí je
nutné dosáhnout minimálně 30 bodů.
IX.

Obsah přijímacích a motivačních pohovorů
1. Komise posoudí základní všeobecné znalosti týkající se učiva
2. Komise posoudí všeobecné studijní předpoklady a komunikační dovednosti
uchazeče
3. Uchazeč uvede, co jej motivuje ke vzdělávání ve zvoleném oboru

ZÁPIS V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU U MS PRAHA, ODD. C, VLOŽKA Č. 57241 DNE 27. 1. 1998
IČO 25641018, ČSOB PRAHA 5 Č.Ú. 264656556/0300

[Sem zadejte text.]

X.

Účinnost
Tento příkaz nabývá účinnosti dnem podpisu, jeho účinnost trvá do doby jeho
splnění.

V Praze, dne 21. 09. 2017

Mgr. Radek Coufal
ředitel školy
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