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Pokyn ředitele 5/2018 

Kritéria přijímacího řízení – přijímání žáků do prvních a vyšších ročníků pro školní rok 

2019/2020 

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 rozhod-

nutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doru-

čení rozhodnutí.  

I. Počty přijímaných žáků:  

Tříleté obory vzdělání s výučním listem  

1. Umělecký kovář a zámečník, pasíř (82-51-H/01)  15 žáků 

2. Umělecký truhlář a řezbář (82-51-H/02)   20 žáků 

3. Zlatník a klenotník (82-51-H/03)    20 žáků 

4. Umělecký keramik (82-51-H/04)    10 žáků 

5. Vlásenkář a maskér (82-51-H/05)    30 žáků 

6. Umělecký štukatér (82-51-H/06)    10 žáků 

7. Umělecký pozlacovač (82-51-H/07)    10 žáků 

8. Umělecký sklenář (82-51-H/08)    5 žáků 

9. Umělecký rytec (82-51-H/09)    10 žáků 

 Čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou 

Starožitník (82-51-L/01)     30 žáků 

Dvouleté nástavbové obory vzdělání s maturitní zkouškou 

Umělecké řemeslné práce (82-51-L/51)    30 žáků 
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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 po-

hovoru 

- v případě oborů vzdělávání s talentovou zkouškou je termín odevzdání přihlášky ředi-

teli do 30. 11. 2018 

- v případě oborů denní formy vzdělávání bez talentové zkoušky je termín odevzdání při-

hlášky řediteli do 15. března 2019 

 

II. 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 v uměleckořemeslném 

oboru, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia – předloží Výuční list a Vysvěd-

čení o závěrečné zkoušce – nejpozději v den, kdy se podle zákona stává žákem školy 

- doložit doklady o získání středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do dvouletého stu-

dia s uznanými předměty – předloží Vysvědčení o maturitní zkoušce nebo výuční list 

– nejpozději v den, kdy se podle zákona stává žákem školy, popř. vysvědčení o úspěš-

ném ukončení posledního ročníku střední školy.  

- přiložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 

- žák může předložit posudek ŠPZ nebo lékaře, týkající se speciálních potřeb ve vzdělá-

vání 

- mít hodnocení z chování stupněm velmi dobré na předchozím stupni studia 

 

III. Přijímací řízení  

a) Pro obory s výučním listem:  

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledku talentové zkoušky a motivačního po-

hovoru. Talentové zkoušky pro školní rok 2019/2020 se konají ve dnech:  

1. termín (kolo) – v pondělí 7. ledna 2019 v 9,00, v úterý 8. ledna 2019 v 9,00 a 

ve středu 9. ledna v 9,00.   

2. termín (kolo) – ve středu 13. března 2019 v 9,00  

3. termín (kolo) – v úterý 23. dubna 2019 v 9,00 a ve středu 24. dubna 2019 v 9,00 

- termín se týká uchazečů, kteří chtějí být přijati do vyššího ročníku na základě 

předchozího vzdělání (mimo obor zlatník a klenotník).  Pouze ti, kteří mají 

předchozí středoškolské vzdělání výtvarně a kulturně historicky či umělecko-

řemeslně zaměřené (součástí jejich přihlášky je žádost o prominutí TZ), ne-

musí po rozhodnutí ředitele školy talentovou zkoušku konat a uskuteční se 

s nimi pouze přijímací pohovor (předložení domácích prací je v den pohovoru 

nutné).  

Motivační pohovor u uchazečů probíhá ve stejný den jako talentové zkoušky, jeho sou-

částí je test všeobecných a kulturně historických znalostí (10 otázek à 2 body). 

  



  
 

3 
 

 

b) Pro obor nástavbového studia 

Pro uchazeče do nástavbového studia se přijímací zkoušky konají ve dnech 25. – 

26. dubna 2019.  

Uchazečem o studium do nástavbového studia je žák, který již absolvoval obor 

středního vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou adekvátních 

oborů.  

Uchazeč také musí splňovat podmínku průměrného prospěchu v posledním hodno-

ceném pololetí 3. ročníku předchozího vzdělávání.  

Součástí přijímací zkoušky je motivační pohovor. 

Přijímací zkouška je konána formou testu všeobecných studijních předpokladů k nástavbo-

vému studiu, který testuje základní dovednosti a schopnosti - viz bod IX.   

c) Pro obor Starožitník 

Pro uchazeče do oboru Starožitník se přijímací zkoušky konají také formou talen-

tové zkoušky a platí pro ně stejné termíny, jaké jsou uvedené výše pro uměleckoře-

meslné obory.   

Při následném pohovoru bude kladen důraz na znalosti z dějin umění a historie.  

 

IV. Hodnotící komise pro talentové zkoušky 

Hodnotící komise pro talentové zkoušky bude ve složení: Ing. Jitka Panenková, MgA. Vít 

Jonáš, Mgr. Filip Čermák, Mgr. Radek Coufal.   

V. Komise pro přijímací zkoušky a pohovory 

Komise pro přijímací a motivační pohovory bude ve složení: Mgr. Radek Coufal, Ing. 

Jitka Panenková, Mgr. Filip Čermák.  

VI. 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 vol-

ných 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 zá-

stupcům 

 rozesílá rozhodnutí o přijetí i nepřijetí následně po vyhodnocení kritérií přijímacích 

zkoušek 

 předloží řediteli školy odvolání 

 kontroluje úplnost údajů v přihláškách 
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 pokud jsou údaje neúplné, ihned kontaktuje zákonného zástupce uchazeče a chybě-

jící 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 

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 

 

 

VII. Kritéria:  

Obsah talentové zkoušky pro tříleté výuční obory v denním studiu i pro dvouleté vý-

uční obory v případě přijetí do vyššího ročníku:  

Pro všechny umělecké obory: 

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář 

82-51-H/03 Zlatník a klenotník 

82-51-H/04 Umělecký keramik 

82-51-H/05 Vlásenkář a maskér 

82-51-H/06 Umělecký štukatér 

82-51-H/07 Umělecký pozlacovač 

82-51-H/08 Umělecký sklenář 

82-51-H/09 Umělecký rytec 

 se obsah talentové zkoušky shoduje.  
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Pro úspěšné absolvování talentové zkoušky a dalším postupu v přijímacím řízení platí, 

že žádný z úkolů (a – g) nesmí být ohodnocen 0 body – v případě nesplnění 1 kritéria 

lze přihlédnout k velmi dobrým výsledkům v ostatních kritériích.  

Při rovnosti bodů rozhoduje v dalším postupu v přijímacím řízení motivační pohovor.  

Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů v 1. kole talentové zkoušky bude ředitelem 

školy zveřejněn na veřejně přístupném místě nejdříve 20. ledna 2019.  

Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení 

v souladu s § 62 odst. 2 školského zákona.  

 

Skládá se z těchto částí:  

 

a) Hodnocení výsledků na vysvědčení z předchozího vzdělávání z posledních 2 

ročníků vzdělávání: 

 

Hodnotí se průměrný prospěch uvedený na přihlášce ke studiu z 2. pololetí 

osmého ročníku a 1. pololetí devátého ročníku základní školy (případně po-

sledních dvou pololetí nebo odpovídajících ročníků nižšího stupně víceletých 

gymnázií) za každé pololetí může uchazeč získat maximálně 5 bodů (10 bodů 

maximum). 
 

do 1,3 hodnoceno 5 body 

do 1,6 hodnoceno 4 body 

do 1,9 hodnoceno 3 body 

do 2,2 hodnoceno 2 body 

nad 2,5 hodnoceno 1 bodem 

 

Hodnocení max. 10 bodů  

 

b) Písmo – ruční přepis s přihlédnutím k rozpalu písma  

Hodnocení max. 10 bodů  

 

c) Barva – barevná kompozice ze tří vybraných barev 

nebo varianta Barevná studie zátiší temperovými barvami do formátu A2 

Hodnocení: max. 10 bodů 

 

d) Kresba – lineární perspektiva 

Hodnocení: max. 10 bodů 

 

e) Hodnocení předložených domácích prací 

Hodnocení: max. 10 bodů 

Domácí práce předkládá uchazeč v deskách při registraci (v případě výkresů 5 - 10 

ks, v případě v kombinaci s rukodělnými výrobky též 5 - 10 ks). Domácí práce volí 

uchazeč nejlépe tak, aby odpovídaly jeho zájmu o zvolený obor.   
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f) Test z kulturně historického přehledu - test o maximálně 10 otázkách na zá-

kladě látky učiva základní školy (např. umělecké slohy, nejdůležitější historické 

události apod.).   

Hodnocení: max. 10 bodů 

 

g) Pohovor s uchazečem  

Hodnocení: max. 10 bodů 

Celkově může uchazeč získat za talentovou zkoušku maximálně 70 bodů. Pro přijetí je 

nutné dosáhnout minimálně 40 bodů.  

 

VIII. Obsah přijímacích pohovorů do nástavbového studia 

 

1. Přijímací zkouška je konána formou testu všeobecných studijních předpo-

kladů k nástavbovému studiu, který testuje základní dovednosti a schopnosti.  

2. Test všeobecných studijních předpokladů se skládá z:  

a) verbální části (test schopností zejména z českého jazyka) 

celkem 10 otázek po 2 bodech – maximální počet bodů je 20 

b) z úloh z cizího jazyka 

celkem 4 otázky po 2 bodech – maximální počet bodů je 8 

c) z úloh z kulturně historického přehledu 

celkem 4 otázky po 2 bodech – maximální počet bodů je 8 

d) z všeobecných znalostí  

celkem 5 otázek po 2 bodech – maximální počet bodů je 10 

e) analytické části (test schopností zejména z řešení logických úloh) 

celkem 2 otázky po 2 bodech – maximální počet bodů jsou 4 

Maximální počet bodů je 50.  

Hranice úspěšnosti je 30 bodů.  

 Pokud uchazeč úspěšně splní podmínky testu všeobecných studijních předpokladů, 

pokračuje přijímací řízení motivačním pohovorem před komisí.  

Přijati můžou být uchazeči, jestliže splní minimální požadovaný počet bodů dle oborů 

(viz VIII. – X.). Uchazečům je v přijímacím řízení přiděleno registrační číslo a přijímací ko-

mise, určená ředitelem školy, pak anonymně hodnotí každý ze zadaných úkolů.  

 

IX. Obsah přijímacích pohovorů do čtyřletého maturitního oboru Starožitník 

Test všeobecných studijních předpokladů se skládá z:  

f) verbální části (test schopností zejména z českého jazyka) 

celkem 10 otázek po 2 bodech – maximální počet bodů je 20 

g) z úloh z cizího jazyka 

celkem 4 otázky po 2 bodech – maximální počet bodů je 8 

h) z úloh z kulturně historického přehledu 
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celkem 4 otázky po 2 bodech – maximální počet bodů je 8 

i) z všeobecných znalostí  

celkem 5 otázek po 2 bodech – maximální počet bodů je 10 

j) analytické části (test schopností zejména z řešení logických úloh) 

celkem 2 otázky po 2 bodech – maximální počet bodů jsou 4 

 

Hodnocení výsledků na vysvědčení z předchozího vzdělávání:  

Hodnotí se průměrný prospěch uvedený na přihlášce ke studiu z 2. pololetí 

osmého ročníku a 1. pololetí devátého ročníku základní školy (případně po-

sledních dvou pololetí nebo odpovídajících ročníků nižšího stupně víceletých 

gymnázií) za každé pololetí může uchazeč získat maximálně 5 bodů.  

 (10 bodů maximum). 
 

do 1,3 hodnoceno 5 body 

do 1,6 hodnoceno 4 body 

do 1,9 hodnoceno 3 body 

do 2,2 hodnoceno 2 body 

nad 2,5 hodnoceno 1 body 
 

Talentová zkouška pro obor Starožitník:  

a) Písmo – ruční přepis s přihlédnutím k rozpalu písma  

hodnocení max. 10 bodů  
 

b) Barva – barevná kompozice ze tří vybraných barev 

nebo varianta Barevná studie zátiší temperovými barvami do formátu A2) 

Hodnocení: max. 10 bodů 
 

c) Kresba – lineární perspektiva 

Hodnocení: max. 10 bodů 
 

d) Hodnocení předložených domácích prací 

Hodnocení: max. 10 bodů 

 

Maximální počet bodů je 100.  

Hranice úspěšnosti je 60 bodů.  

 

Účinnost 

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

V Praze, dne 21. 09. 2018   

  

Mgr. Radek Coufal   
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  ředitel školy 

 


