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Pokyn ředitele 2/2020 

 

Kritéria přijímacího řízení Střední odborné školy uměleckořemeslné s.r.o. pro 

školní rok 2021/2022 

Čtyřletý obor vzdělávání: 

Starožitník (82-51-L/01) 

1. Termín podání přihlášky             

• do 30. 11. 2020 

2. Termín talentové zkoušky 

1. termín (kolo) - středa 6. ledna 2021 v 8:30        

2. termín (kolo) - ve středu 17. března 2021 v 8:30 

3. termín (kolo) - v úterý 27. dubna 2021 v 8:30 

3. Počet přijímaných uchazečů 

Starožitník (82-51-L/01) – 20 žáků 

4. Podmínky přijetí: 

podání přihlášky na předepsaném tiskopise do: 30. listopadu 2020. 

Co vyplnit na přihlášce: 

Žáci ZŠ 

• Vyplňte základní údaje a podepište přihlášku (uchazeč i zástupce) 

• Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání 

• Vyplňte prospěch ze 7. ročníku a 8. ročníku. Na ZŠ vám potvrdí 
razítkem prospěch a vyplní číslo školy (IZO) – druhá strana přihlášky 
vpravo nahoře 
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• Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v 
evidenci 

• Případný Lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění 

Starší žáci 

• Vyplňte základní údaje a podepište přihlášku 

• Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání 

• Ověřenou kopii vysvědčení z posledního navštěvovaného ročníku 
předchozí školy 

• Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v 
evidenci poradny 

• Případný lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění 

5. Kritéria pro hodnocení uchazeče 

5.1.  Talentová zkouška (max. 70 bodů) 

Zájemce o studium je hodnocen ze tří (3) částí: Písmo, Barva, Test z kulturně 

historického přehledu. 

Písmo a Barva je hodnocena v rozsahu 0-10 bodů a Test z kulturně 

historického přehledu 0-50 bodů (max. 70 bodů). 

Žádná z částí talentové zkoušky nesmí být ohodnocena 0 body – v případě 

nesplnění 1 části lze přihlédnout k velmi dobrým výsledkům v ostatních 

kritériích. 

Obor má talentovou zkoušku, protože se zabývá nadstandardně výtvarnou 

činností (rozpoznávání děl autorů, dějinami umění, výtvarnými technikami 

apod.). 

5.2. Studijní předpoklady (max. 20 bodů) 

a) Vysvědčení ze ZŠ (max. 10 bodů) 

Pro hodnocení vysvědčení je podstatný průměrný prospěch z 

posledních dvou uzavřených ročníků. 

b) Domácí práce (max. 10 bodů) 

Zájemce o studium je hodnocen na základě předložených 5-10 ks 

domácích prací. 

5.3. Pohovor - Kulturní, historický a společenský přehled (max. 10bodů) 

Při pohovoru bude zjišťován kulturní, historický a společenský přehled, 

zájmy a aktivity. 

Hodnoceno max. 10 body 



6. Vyhodnocení výsledků 

6.1. První část přijímacího řízení 

6.1.1. Talentová zkouška (max. 70 bodů) 

a) Písmo – ruční přepis s přihlédnutím k rozpalu písma (max. 10 bodů) 

b) Barva – barevná studie zátiší temperovými barvami do formátu A2 (max. 

10 bodů) 

c) Test z kulturně historického přehledu – test o maximálně 25 otázkách 

(každá za 2 body) na základě látky učiva základní školy (např. umělecké 

slohy, nejdůležitější historické události apod.) - max. 50 bodů 

 

témata Písmo Barva 
Test z kulturně 
hist. přehledu 

body 
(hodnocení) 

0–10 0–10 0–50 

 

Aby byla talentová zkouška co nejvíce objektivní, škola vyhodnocuje talentovou 

zkoušku dle jasně daných kritérií, která jsou popsána ve vnitřní metodice určené pro 

hodnotitele. 

6.1.2. Studijní předpoklady (max. 20 bodů) 

a) Vysvědčení ze ZŠ (max. 10 bodů) 

Pro hodnocení vysvědčení je podstatný průměrný prospěch z 

posledních dvou uzavřených ročníků. 

 

Průměr známek do 1,3 1,31-1,6 1,61-1,9 1,91-2,2 2,21-2,5 nad 2,5 

hodnocení 10 8 6 4 2 0 

 

b) Domácí práce (max. 10 bodů) 

Zájemce o studium je hodnocen na základě předložených 5 -10 ks 

domácích prací. 

Škola vyhodnocuje domácí práce dle jasně daných kritérií, která jsou popsána ve 

vnitřní metodice určené pro hodnotitele. 

 

Zájemce o studium může v této části dosáhnout max. 90 bodů. Pro úspěšné 

pokračování do druhé části přijímacího řízení je potřeba alespoň 50 bodů.  



6.2. Druhá část přijímacího řízení 

6.2.1. Pohovor - kulturní, historický a společenský přehled (max. 10 

bodů) 

Při pohovoru bude zjišťován kulturní, historický a společenský přehled, jeho 

zájmy a aktivity. Přijímací pohovor obsahuje 5 otázek. Každá otázka je 

hodnocena 0 – 2 body. Maximálně může zájemce o studium získat u 

přijímacího pohovoru 10 bodů a minimum k úspěšnému vykonání je 5.  

7. Celkový počet bodů z přijímacího řízení 

1. část přijímacího řízení 2. část přijímacího řízení  

Talentová zkouška Studijní předpoklady 
Pohovor - kulturní, historický 

a společenský přehled 
Celkem 

0-70 0-20 0-10 0-100 

minimum 50 bodů minimum 5 bodů minimum 55 bodů 

 

8. Minimální počet bodů pro přijetí 

Minimální počet bodů pro přijetí uchazeče z obou částí přijímacího řízení je 55 

bodů. 

9. Prominutí talentové zkoušky 

Pouze ti, kteří mají předchozí středoškolské vzdělání výtvarně a kulturně historicky či 

uměleckořemeslně zaměřené (součástí jejich přihlášky je žádost o prominutí TZ), 

nemusí po rozhodnutí ředitele školy talentovou zkoušku konat a uskuteční se s nimi 

pouze přijímací pohovor (předložení domácích prací je v den pohovoru nutné). 

10. Pořadí uchazeče 

Je stanoveno podle dosaženého počtu bodů (maximální počet je 100). 

V případě, že podmínky přijímacího řízení splní více uchazečů, rozhoduje o jejich 

přijetí pořadí, které uchazeči získají na základě vyhodnocení výsledků přijímacího 

řízení. V případě rovnosti celkového počtu získaných bodů rozhoduje pohovor. 

11. Vyhodnocení přijímacího řízení 

Uchazečům jsou přidělena registrační čísla, pod nimiž jsou evidováni během celého 

přijímacího řízení. 



Po vyhodnocení výsledků první části přijímacího řízení (talentová zkouška a studijní 

předpoklady) zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého 

uchazeče sdělení o výsledku, a to nejpozději do 20. ledna 2021. Vyhodnocení bude 

také zveřejněno na webu školy a veřejně přístupném místě v budově školy. Pokud 

uchazeč vykoná první část přijímacího řízení úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení do 

druhé části. 

Při oznámení výsledku první části přijímacího řízení bude uchazeč pozván na pohovor.  

V období od 5. února do 15. února 2021 ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů 

na webu školy a veřejně přístupném místě v budově školy a vydá rozhodnutí o nepřijetí 

uchazeče. 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na adresu uvedenou v přihlášce ke vzdělávání. 

12. Termín nahlédnutí do spisů 

Po vydání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí má zletilý uchazeč nebo zákonný 

zástupce nezletilého uchazeče možnost využít svého práva na nahlížení do spisu. 

Termín nahlížení do spisu byl stanoven na den 21. 1. 2021 a to v čase od 9:00 do 

12:00 a od 13:00 do 15:30. 

13. Odvolání uchazeče 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze 

podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává 

prostřednictvím sekretariátu Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o., 

Podkovářská 797/4, Praha 9, 190 00 a rozhoduje o něm Odbor školství a mládeže 

Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1. 

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti 

kterému rozhodnutí odvolání směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je 

spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež 

mu předcházelo. 

14. Zápisový lístek     

K potvrzení uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání 

na dané střední škole slouží zápisový lístek. 

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek na této základní 

škole. 

Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec), získá lístek na krajském 

úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí. 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrzuje uchazeč odevzdáním 

zápisového lístku řediteli školy (nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění 

výsledků přijímacího řízení). 



V případě odvolání proti tomuto rozhodnutí je třeba uvést přesnou adresu a 

telefonický kontakt, případně také e-mail.       

 

 

 

 

 

 

V Praze 18. 9. 2020      Mgr. Radek Coufal, ředitel školy 


