Ředitel Střední školy uměleckých řemesel, s.r.o., Gurťjevova 8, Ostrava - Zábřeh
stanoví
obory vzdělání s talentovou zkouškou
a jejich formy vzdělávání, pro které vyhlašuje přijímací řízení do 1. ročníku pro školní rok
2020/2021, a nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a
formy vzdělávání:

Ročník

Obor vzdělání

Forma
vzdělávání

Předpokládaný počet
přijímaných uchazečů
/z toho na odvolání/

I. GD

82-41-M/05 Grafický design

Denní

32 / 2

82-41-M/ 07 Modelářství
a návrhářství oděvů
- design oděvů a interiéru

Denní

10 / 1

82-41-M/17 Multimediální tvorba
- multimédia, animace, design

Denní

16 / 1

-grafická tvorba a interiérový design
-klasická a počítačová ilustrace

I. NO

I. MT

V Ostravě dne: 1. 10. 2019
Mgr. Karel Mareš
Ředitel SŠ UŘ

Harmonogram postupu přijímacího řízení
pro školní rok 2020/2021
a kritéria hodnocení
1. Do 30. října ředitel školy stanoví a zveřejní talentovou zkoušku (dále jen TZ), která se bude
konat dne:
a. T E R M Í N:
i. 8. ledna 2020 – středa I. termín konání TZ
ii. 13. ledna 2020 – pondělí II. termín konání TZ
2. Vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě na tiskopisu, který stanoví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
a. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky.
Pokud takto učiní, uvede na každé přihlášce také údaj o druhé škole a oboru vzdělání,
kam podává druhou přihlášku.
b. Vyhotovenou přihlášku uchazeč a jeho zákonný zástupce podepíší a základní
škola potvrdí výpis známek z vysvědčení 7. a 8. třídy ZŠ (pokud nejsou přiloženy
ověřené kopie vysvědčení); lékařský posudek, pokud je podle nařízení vlády o
soustavě oborů vzdělání nutný pro přijetí na příslušný obor vzdělání. Takto odevzdá
uchazeč kompletní přihlášku (včetně všech náležitostí) příslušné střední škole. V
případě, že na přihlášce nebude vyplněn termín TZ, bude uchazeč vždy zařazen
do prvního termínu konání zkoušek.
3. Doručení přihlášky uchazeče řediteli střední školy do 30. listopadu 2019, poštou nebo
osobně.
4. Zaslání pozvánky k talentovým zkouškám, s požadavky a kritérii hodnocení:
a. osobně při předání přihlášky
b. poštou do 19. prosince 2019
c. e-mailem
5. Do 30. října 2019 zveřejní ředitel střední školy počet přijímaných uchazečů, kritéria a
harmonogram TZ.
6. Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky bude uchazečům zasláno sdělení o výsledku
talentové zkoušky a to nejpozději do 20. ledna Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče(ky)
ke vzdělávání bude zveřejněno v anonymizované podobě pod registračními čísly od 5. února
do 15. února 2020 na webových stránkách a v prostorách školy. Nepřijatým uchazečům nebo
zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle ředitel školy Rozhodnutí o
nepřijetí v tomto termínu.
7. Talentové zkoušky: viz Organizace a přijímacího řízení formou pozvánky zasíláno
uchazečům
8. Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod registračním číslem přiděleným v den konání
talentových zkoušek.
9. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče(ky) ke vzdělávání bude zveřejněno
v anonymizované podobě pod registračními čísly od 5. do 15. února 2020 na webových
stránkách a v prostorách školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům
nepřijatých nezletilých uchazečů odešle ředitel školy Rozhodnutí o nepřijetí v tomto termínu.

10. Střední škola po ukončení hodnocení přijímacího řízení nepřijatým uchazečům nebo
zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů doručí rozhodnutí o nepřijetí;
Uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče si vyzvedne rozhodnutí o nepřijetí
ke vzdělávání; rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště, pak je považováno za
doručené.
11. V případě nenaplnění I. ročníku stanoví ředitel školy další termíny talentové zkoušky a
pozvánku na TZ odešle nebo předá osobně minimálně 5 dní před termínem.
12. Odevzdání zápisového lístku uchazeče - nejpozději do 10 pracovních dnů ode zveřejnění
rozhodnutí o přijetí na webových stránkách školy. Uchazeč, který je žákem základní školy,
obdrží zápisový lístek v této základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče
nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého
pobytu uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že
uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání; uchazeč
může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle ustanovení § 62 školského
zákona (do oboru střední školy s talentovou zkouškou) nebo ustanovení § 88 školského
zákona (do oboru konzervatoře), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se
nevztahuje ustanovení § 62 nebo ustanovení § 88 školského zákona.
13. Žák si může telefonicky domluvit konzultace ohledně domácích výtvarných prací.
14. Ředitel školy jmenuje tříčlennou komisi složenou z učitelů odborných předmětů k hodnocení
výtvarných prací talentové zkoušky. Hodnotitelé se při hodnocení řídí kritérií hodnocení a
bodovací tabulkou.
15. Kritéria hodnocení
a. Body za průměrný prospěch uchazeče ze 7. a 8. ročníku ZŠ:
i. 1 - 1,2:
25 bodů
ii. 1,3:
23 bodů
iii. 1,4:
21 bodů
iv. 1,5:
20 bodů
v. 1,6:
18 bodů
vi. 1,7:
16 bodů
vii. 1,8:
14 bodů
viii. 1,9:
12 bodů
ix. 2,0:
10 bodů
x. 2,1:
9 bodů
xi. 2,2:
7 bodů
xii. 2,3:
5 bodů
xiii. 2,4:
3 bodů
xiv. 2,5:
2 body
xv. 2,6:
0 bodů
xvi. Za klasifikační stupeň nedostatečný a dostatečný z maturitních předmětů
(český jazyk a literatura a anglický jazyk) se v bodovací tabulce z celkového
výsledku odečtou dva body.
b. Bodování pro výtvarnou část (kresba č. 1 a 2)
i. 1. rozmezí
25-20 bodů
1,0
ii. 2. rozmezí
19-14 bodů
2,0
iii. 3. rozmezí
13-6 bodů
3,0
iv. 4. rozmezí
5-1 bodů
4,0
v. 5. rozmezí
0 bodů
5,0
c. Bodování pro domácí práce (10 ks domácích výtvarných prací minimální formát
A2)
i. 1,00 = 10 bodů
ii. 2,00 = 9-8 bodů
iii. 3,00 = 7-5 bodů
iv. 4,00 = 4-1 bod
v. 5,00 = 0 bodů

16.

17.

18.
19.

vi. Za nedodržení daného počtu výtvarných prací se sráží 1 bod za každou
neodevzdanou práci.
vii. Uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, jestliže získá minimálně 25
bodů z 60 možných.
d. Nejvyšší možný počet dosažených bodů z příjímacího řízení je 85. Nejnižší
možný počet bodů potřebný pro vykonání příjímacího řízení je 25 bodů. Pokud
se body pohybují pod touto hranicí, nebyly přijímací zkoušky zdárně vykonány.
e. Zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč má možnost vyjádřit se v rámci přijímacího
řízení ke kriteriím hodnocení. Dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu také se
může vyjádřit k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.
f. Účastník řízení má právo nahlížet do spisu dle ustanovení § 38 odst. 1 správního
řádu.
Pravidlo pro stanovení pořadí při rovnosti bodů:
a. Uchazeč připojí k přihlášce diplomy, ocenění z výtvarných a grafických soutěží
konaných mimo ZŠ, za něž může dostat body navíc:
i. 3 body pokud se uchazeč umístil na 1., 2. nebo 3. místě
ii. 1 bod pokud se uchazeč umístil na 4.-10. místě
b. Účast v přípravném kreslení (pokud se koná) k talentovým zkouškám znamenají 2
body navíc
c. Další angažovanost, popř. v oblasti sportu, literatury, historie atd.. znamenají 1 bod
navíc
d. Porovnání bodů dosažené z kresby č.1 a 2 na talentových zkouškách.
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat
ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí; odvolání je možno podat teprve poté,
kdy střední škola rozhodnutí již vydala (tzn., buď předala písemné vyhotovení rozhodnutí o
nepřijetí ke vzdělávání k odeslání, nebo si je zletilý uchazeč/zákonný zástupce nezletilého
uchazeče osobně převzal ve střední škole nebo na poště);
Odvolání se podává zásadně prostřednictvím školy, která rozhodnutí vystavila, nikoliv přímo
krajskému úřadu.
Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým
uchazečem.

Zadání a hodnocení talentové zkoušky
1.

Zadání :

KRESBA ZÁTIŠÍ

Stínovaná realistická kresba dle předlohy - vícepředmětového zátiší - přírodním
uhlem,rudkou, umělým uhlem… Formát A2- karton
V tomto zátiší bude hodnoceno : - umístění do formátu, rozlišení materiálu ( dřevo,
sklo,papír…), stínování a technika kresby uhlem, rudkou.
2.

Zadání :
KRESBA S FIGURÁLNÍM MOTIVEM
Stínovaná realistická kresba hlavy – sádrové busty s drapérií včetně podstavce,
Technika – přírodní úhel, rudka, umělý úhel , progreso, kombinace dvou barev.
Formát A2 – karton
V této kresbě bude hodnoceno : - umístění do formátu, rozlišení materiálu ( bysta +
drapérie ), stínování, zachycení výrazu a technika kresby uhlem, rudkou.

