Vyhlášení II. kola přijímacího řízení pro VOŠTŘ
Vyhlašuji II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 pro kombinovanou formu studia
vzdělávacího programu 82 - 42 - N/03 Konzervování a restaurování textilií v oboru vzdělání
Konzervátorství a restaurátorství a stanovuji následující jednotná kritéria pro všechny uchazeče
přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný
školní rok.
Kód oboru
82-42-N/03

Název vzdělávacího programu
Konzervování a restaurování textilií

Název oboru vzdělání
Konzervátorství a restaurátorství

Počet přijímaných studentů
7

FORMA STUDIA: čtyřletá kombinovaná
ŠKOLNÉ: 5 000,- Kč/ za rok (splatné ve 2 splátkách po 2500 Kč)
TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: do 27. 8. 2018
TERMÍN KONÁNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 11. 9. a 12. 9. 2018 (zkouška je dvoudenní)
Kritéria pro II. kolo přijímacího řízení
1. Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím
řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů a zdravotní způsobilosti.
2. Zdravotní způsobilost uchazeč doloží potvrzením na přihlášce příslušného registrujícího praktického lékaře. Zdravotně způsobilí jsou ti
uchazeči, kteří netrpí poruchou barvocitu, s dobrým zrakem a dobrou funkcí horních končetin.
3. V rámci přijímacího řízení je uchazeč hodnocen dle výsledků v talentové zkoušce (část I.), dle hodnocení znalostí uchazeče získaném ve
středním vzdělávání rozhodných pro daný obor (část II.) a dle výsledků dosažených ve středním vzdělávání vyjádřených na vysvědčení
(část III.)
I. část: Talentová zkouška
1) Kresba – portrét (tužka, uhel)
2) Malba zátiší
3) Zkouška barvocitu
4) Zkouška řemeslných dovedností – výšivka
5) Hodnocení domácích výtvarných prací (10 - 20 prací řádně upravených v deskách)

(max. 10 bodů)
(max. 10 bodů)
(max. 10 bodů)
(max. 10 bodů)
(max. 5 bodů)

II. část: Pohovor
Pohovor uchazeče před jmenovanou komisí je zaměřený na otázky týkající se:
a) motivace ke studiu oboru,
b) orientace v dějinách výtvarného umění,
c) základních znalostí oboru chemie.

(max. 35 bodů)

III. část: Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání
Průměrný prospěch 1. + 2. + 3. + 4. ročník SŠ/4 do 1,5=10 bodů
Průměrný prospěch 1. + 2. + 3. + 4. ročník SŠ/4 do 2,0= 5 bodů
Průměrný prospěch 1. + 2. + 3. + 4. ročník SŠ/4 nad 2,0= 0 bodů

(max. 10 bodů)

4. Přijímací komise určená ředitelkou školy hodnotí anonymně všechny části. V I. části je možné získat maximálně 45 bodů,
ve II. části maximálně 35 bodů a ve III. části maximálně 10 bodů, celkem tedy 90 bodů.
Aby uchazeč v přijímacím řízení uspěl, musí získat nejméně 50 bodů, při čemž žádný z úkolů I. a II. části nesmí být hodnocen 0 body.
5. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení
přijímacího řízení (celkový počet bodů).
Doplňující informace:
1. Uchazeč podává přihlášku ke vzdělávání ve vyšší odborné škole ředitelce školy, na předepsaném tiskopisu, na kterém dokládá zároveň
předchozí vzdělávání a svou zdravotní způsobilost (viz www.textilniskola.cz).
2. Pozvánka pro konání přijímací zkoušky bude zaslána uchazeči nejpozději 5 dnů před jejím konáním.
3. Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a zašle rozhodnutí o nepřijetí.
Přijímací řízení se řídí zákonem č.561/2004 Sb., v platném znění a vyhláškou 10/2005 Sb. v platném znění.
IZO: 150 008 848
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9
U Půjčovny 1274/9, 110 00 Praha 1,
telefon: 224 218 850
www.textilniskola.cz
V Praze dne 19. 7. 2018
č.j.:
246_19072018

Ing. Ivana Hýblová, ředitelka VOŠTŘ a SUŠTŘ

