SPŠS/1482/2020

Přijímací řízení pro školní rok 2021/22
Učební obor v denní formě vzdělávání s talentovou zkouškou
RVP 82 – 51 – H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
ŠVP Umělecký kovář a zámečník

1. kolo přijímacího řízení
Náležitosti přihlášky:
-

-

přihláška musí obsahovat povinné údaje, musí být podepsána v souladu s platnou
legislativou a opatřena lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti ke studiu,
vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní
docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní
docházky,
žáci se speciálními vzdělávacími potřebami musí přiložit platné doporučení školského
poradenského zařízení k uzpůsobení podmínek přijímacích zkoušek.
u uchazečů, kteří předchozí vzdělání získali ve škole mimo území České republiky dle
§ 20, odst. 4 školského zákona se v rámci přijímací zkoušky ověřuje znalost českého
jazyka nezbytná pro vzdělávání v daném oboru; znalost je ověřována rozhovorem.

Kritéria přijetí ke studiu:
•
•
•

splnění povinné školní docházky nebo ukončení základního vzdělávání;
zdravotní způsobilost ke studiu vybraného oboru vzdělání;
splnění kritérií přijímacího řízení a úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Termín podání přihlášek
pro žáky denního studia s talentovou zkouškou: 30. listopad 2020

Termín talentové zkoušky:
1. termín - 6. leden 2021 v 7,45h
Náhradní termín talentové zkoušky: 13. leden 2021 v 7,45h

Informace o počtu přijímaných v 1. kole přijímacího řízení:
Počet přijímaných žáků: 6
Počet míst pro odvolání: 1

Skladba talentové zkoušky:
Talentová zkouška se skládá z kresby jednoduchého zátiší (časový limit cca 90 minut).
Kresba tužkou podle předlohy prověří schopnost převést odpozorovanou skutečnost do
dvourozměrné plochy obrazu.
Ostatní kritéria pro přijetí:
Uchazeč může získat další body pro přijetí za hodnocení prospěchu dosaženého za poslední
dva roky v základní škole a za účast v soutěžích. Účast v soutěžích bude doložena kopií
diplomu nebo jiným vhodným dokladem.
Bodové hodnocení talentové zkoušky
název
max. počet bodů 65
umístění do formátu
20
zachování správného poměru tvarů
20
prostorovost
10
modelace pomocí světla a stínu
10
čistota práce, zvládnutí techniky
5
Ostatní kritéria pro přijetí
Nejlepší průměr vysvědčení dosažený v posledních dvou
ročnících základní školy - max. počet bodů 20
průměr do 2.00
průměr 2.00 a více

20
5

Účast v sportovních, dovednostních a znalostních soutěžích max. počet bodů 15
sportovní
dovednostní
znalostní

5
5
5

Uchazeč může získat v rámci přijímacího řízení maximálně 100 bodů.
Uchazeč musí získat pro přijetí minimálně 15 bodů z hodnocení talentové zkoušky.
Přijímáni budou uchazeči dle pořadí dosažených bodů.
Při dosažení stejného počtu bodů uchazečů nad rámec přijímané kapacity v počtu bodů
získaných v rámci kritérií přijímacího řízení rozhoduje vyšší počet bodů získaných za
talentovou zkoušku.

Odvolání uchazeče pro případ nepřijetí ke studiu:
Podle zákona č. 561/2004 Sb., § 60 písm. e) odst. 3 může uchazeč proti rozhodnutí ředitelky
školy podat odvolání ve lhůtě tří pracovních dnů od jeho doručení, a to k rukám ředitelky
školy.

