II. kolo přijímacího řízení pro rok 2015/2016
Ředitelka střední školy, která je součástí Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké
školy textilních řemesel, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) a vyhláškou o přijímacím řízení
č. 671/2004 Sb.,
vyhlašuje k naplnění předpokládaného stavu žáků
II. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání,
v oborech s talentovou zkouškou pro školní rok 2015/2016:

Kód oboru

Název oboru

Název zaměření (ŠVP)

Počet
přijímaných
uchazečů
7

82-41-M/07

MODELÁŘSTVÍ NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

Ateliér oděvu

82-41-M/14

TEXTILNÍ VÝTVARNICTVÍ

Ateliér bytového designu

4

Ateliér nových médií

2

Talentová zkouška je jednodenní, je součástí přijímacího řízení a uskuteční se v jednom termínu II. kola:

ve středu 18. února 2015
Uzávěrka přihlášek do II. kola: 6. února 2015
Délka a forma studia: čtyřleté denní studium
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Škola je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Hlavní město Praha
IZO: 600004627
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Kritéria pro II. kolo přijímacího řízení:
1. Kritéria prvního kola přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče o přijetí do oborů
Textilního výtvarnictví a Modelářství a návrhářství oděvů.
2. Zdravotní požadavky na uchazeče: do studijního oboru mohou být přijati chlapci nebo dívky netrpící
poruchou barvocitu, s dobrým zrakem, s dobrou funkcí horních končetin a schopností jemných pohybů rukou.
Uchazeči s poruchami sluchu mohou být přijati, pokud splňují výše uvedené.
K posouzení zdravotního stavu je třeba potvrzení, které vystaví příslušný registrující praktický lékař. Toto
potvrzení se vystavuje přímo na tiskopis přihlášky.
3. V rámci přijímacího řízení je uchazeč postupně hodnocen podle:
3.1 výsledků hodnocení dosažených při talentové zkoušce
3.2 hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
3.3 hodnocení předložených domácích prací
3.1 Obsah a hodnocení talentové zkoušky:
a) realistická kresba zátiší přírodním uhlem nebo tužkou do formátu A 2
max 15 bodů
b) barevná studie zátiší temperovými barvami do formátu A 2
max 15 bodů
c) stylizace na zadané téma
max 15 bodů
d) test z kulturně historického přehledu (část a+b) viz vzor
max 30 bodů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem maximální dosažitelný počet bodů v talentové zkoušce
max 75 bodů
3.1.1 Pro úspěšné vykonání talentové zkoušky a dalším postupu v přijímacím řízení platí, že žádný z
úkolů a) - d) nesmí být ohodnocen 0 body. Při rovnosti bodů získaných uchazeči v talentové
zkoušce rozhoduje hodnocení výtvarných úkolů.
3.1.2 Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitelka školy uchazeči nebo zákonnému
zástupci sdělení o výsledku talentové zkoušky a současně viz bod 7.
Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení (§ 62 odst. 2).
3.2 Hodnocení výsledků na vysvědčení z předchozího vzdělávání tj.:
celkový průměrný prospěch ze 7. a 8. třídy ZŠ nebo z posledních dvou ročníků předchozího
vzdělávání (zde se X vypočítá obdobně).
X = průměr I. pol. 7.tř + průměr II.pol 7.tř.+ průměr I. pol. 8.tř + průměr II. pol.8.tř. / 4
X do 1, 5 hodnoceno 10 body
X do 2,0 hodnoceno 5 body
X nad 2,0 hodnoceno 0 body
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem nejvyšší dosažitelný počet bodů
max 10 bodů
3.3 Hodnocení předložených domácích prací
max 10 bodů
Domácí práce předkládá uchazeč v deskách při registraci a pod přiděleným číslem jsou i hodnoceny.
Hodnotí se zejména realistické kresby a malby dle předlohy, řádně adjustované v počtu 10 - 20ks,
dále je kladně hodnocena dokumentace práce z jiných uměleckých činnosti, které vhodně dokládají
zájem a schopnosti uchazeče studovat daný obor.
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4. Přijati mohou být uchazeči, kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku a uspějí v přijímacím řízení, tj.
dosáhnou minimální hranice 50 bodů z celkového maximálního počtu 95 bodů.
Ředitelka školy odešle rozhodnutí o nepřijetí do 7 dnů po vydání rozhodnutí a současně viz 7.
To neplatí v případě konání zkoušky v náhradním termínu.
5. Uchazečům je pro přijímací řízení přiděleno registrační číslo a přijímací komise, určená ředitelkou školy,
pak anonymně hodnotí každý ze zadaných úkolů. Pod tímto číslem jsou pak zveřejňovány výsledky.
6. Pokud splní kritéria talentové zkoušky a přijímacího řízení více uchazečů, rozhodne o přijetí pořadí,
určené počtem získaných bodů v talentové zkoušce a dalšími výše uvedenými požadavky.
7. Ředitelka školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro II. kolo
talentové zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka
školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů (umožňující dálkový přístup a na
veřejně přístupném místě ve škole) a odešle rozhodnutí o nepřijetí.
8. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3
pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
9. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení o přijetí
potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce
školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení rozhodnutí (viz § 60 a školského zákona).
10. Uchazeči, který se pro vážné důvody k talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji účast řádně
písemně omluví ředitelce školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro talentovou zkoušku, stanoví
ředitelka náhradní termín pro její vykonání. Tato se pak koná nejpozději do 1 měsíce po termínu řádně
talentové zkoušky.

Doplňující informace:
Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, podává přihlášku pro II. kolo
přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou přímo ředitelce střední školy na předepsaném
tiskopisu (§ 60 odst. 5, školského zákona). Vzory tiskopisu jsou zveřejněny na webových stránkách
MŠMT, jsou k dispozici na studijním oddělení VOŠTŘ a SUŠTŘ a webových stránkách školy.
Uchazeči si na přihlášce označí termín talentové zkoušky II. kola.
Uchazeči s poruchami učení doloží potvrzení příslušné poradny k přihlášce a současně písemně
oznámí, pokud vyžadují nějaké zvláštní podmínky při talentové zkoušce.
Pozvánka k talentové zkoušce prvního kola přijímacího řízení bude zaslána ředitelkou školy zletilému
uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče 7 pracovních dnů před konáním zkoušky.
Tato pozvánka bude obsahovat podrobný popis pomůcek potřebných k talentové zkoušce a kritéria pro přijetí.

V Praze dne 15. 1. 2015
č. j. 07/14012015

Ing. Ivana Hýblová, ředitelka školy
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