Pozvánka a organizace
přijímacího řízení
/ platí pro všechny obory vzdělání /
T E R M Í N:
• 8. ledna 2020 - středa I. termín konání TZ

•

13. ledna 2020 - pondělí II. termín konání TZ

Informace k začátku přijímacímu řízení:
• Zápis k přijímacímu řízení probíhá vždy od 07:45 do 08:20 v budově školy.
• Uchazeči si přinesou psací potřeby, přezůvky, svačinu.
• Při vstupu bude každému přiděleno registrační číslo, které se bude používat místo jména. Pod
tímto číslem budou také zveřejněny výsledky zkoušek.
Požadavky ke zkoušce:
• Minimum: 10 ks domácích výtvarných prací minimální formát A2 dle vlastního výběru a
uvážení + k domácím pracím může být přiložena navíc ukázka i jiné vlastní tvorby.
Přijímací řízení se skládá:
1) Kresba zátiší
a. Přírodní / umělý úhel
b. Časové rozmezí 08.30 - 11.30
2) Kresba s figurálním motivem
a. Progreso / úhel / barva, může být i kombinovaná technika
b. Časové rozmezí 12:00 – 15:00
Informace k hodnocení přijímacího řízení:
• Nejnižší možný počet bodů potřebný pro vykonání talentové zkoušky je 25 bodů z celkového počtu 85.

•

Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky bude uchazečům zasláno sdělení o výsledku talentové
zkoušky a to nejpozději do 20. ledna 2020.

•

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.
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.

•

•
•

Účastník řízení má právo nahlížet do spisu dle ustanovení § 38 odst. 1 správního řádu.
Další informace najdete na webových stránkách školy.

Zápisový lístek
• Uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední

škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; (seznam přijatých
uchazečů na stránkách školy). Pokud takto neučiní, bude na jeho místo přijat další uchazeč.

Bodovací tabulka talentové zkoušky
a kritéria hodnocení
1. Bodování vysvědčení - dle průměru
a. 1 - 1,2: 25 bodů
b. 1,3:
23 bodů
c. 1,4:
21 bodů
d. 1,5:
20 bodů
e. 1,6:
18 bodů
f. 1,7:
16 bodů
g. 1,8:
14 bodů
h. 1,9:
12 bodů
i. 2,0:
10 bodů
j. 2,1:
9 bodů
k. 2,2:
7 bodů
l. 2,3:
5 bodů
m. 2,4:
3 bodů
n. 2,5:
2 body
o. 2,6:
0 bodů
2. Bodování pro kresby
a. 25-20 bodů:
b. 19-14 bodů:
c. 13-6 bodů:
d. 5-1 bodů:
e. 0 bodů: 5,0

1,0
2,0
3,0
4,0

3. Bodování pro domácí práce
a. 1,00:
10 bodů
b. 2,00:
9-8 bodů
c. 3,00:
7-5 bodů
d. 4,00:
4-1 bod
e. 5,00:
0 bodů
Uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, jestliže získá minimálně 25 bodů z 60 možných.
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.
Za nedodržení daného počtu výtvarných prací se sráží 1 bod za každou neodevzdanou práci. 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.

