
 

 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024  

- Talentová zkouška II. kolo 

pro studijní obor:  
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (ŠVP: Modelářství a návrhářství oděvů)  
Místo výuky: Velké Poříčí 
Počet volných míst: 6 
 
Termín podání přihlášek pro druhé kolo přijímacího řízení je do 28.3. 2023 (doručení přihlášky 
do školy). 

Termín přijímacích zkoušek: úterý 11. 4. 2023 v 8:00 hodin  
Místo: budova školy ve Velkém Poříčí 
 
K přijímací zkoušce bude uchazeč písemně pozván, v pozvánce bude uvedeno i registrační 
číslo, pod kterým bude konat zkoušku a zveřejněn výsledek. 

Uchazeči, kteří úspěšně absolvovali přijímací řízení s talentovou zkoušku v I. kole a nebyli 
přijati pro velký počet uchazečů, nemusí konat zkoušky znovu, doložený výsledek jim bude 
uznán pro II. kolo. Podají pouze novou vyplněnou přihlášku (průměr známek z druhého 
pololetí 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku). 

Členění přijímacího řízení: 
• znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základní školy  

• hodnotí se dvě poslední pololetí ZŠ  
• hodnotí se chování na vysvědčení za poslední dvě pololetí ZŠ   

písemná zkouška z českého jazyka a literatury  
• obsahově odpovídá jednotné zkoušce z českého jazyka literatury, kterou připravuje  
   Cermat 

• talentová zkouška  
• kresba doba zkoušky 180 minut  
• malba doba zkoušky 180 minut a 
• všeobecný přehled o výtvarné kultuře, test přehledu užitého umění, o významných 
osobnostech a kulturních památkách doba zkoušky 15 min   

• další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti  
• domácí práce   
• osvědčení o schopnostech  

 

 

Kritéria hodnocení: 
Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základní školy.  Kritériem pro 
přijetí jsou studijní výsledky ze základní školy. Hodnotí se průměr známek z posledních dvou 
pololetí ZŠ.  Maximální počet bodů za hodnocené pololetí je 20 bodů, celkem tedy 40 (viz 
tabulka).  



Písemná zkouška z českého jazyka a literatury, která svým obsahem odpovídá jednotná 
zkoušce z českého jazyka a literatury, kterou připravuje Cermat. Minimální hranice pro splnění 
podmínek přijímacího řízení je získání 10 bodů z 50 možných. 
 
 
 
 
 
 
Talentová zkouška: 

    Test všeobecného přehledu o výtvarné kultuře – žáci vykonají test přehledu o základních 
malířských a grafických technikách a pojmech, o významných osobnostech a kulturních 
památkách a událostech. Maximální zisk je 10 bodů. 

    Kresba – žáci nakreslí zátiší tužkou, rudkou nebo uhlem. Komise hodnotí umístnění do 
formátu, zachování proporcí a vyjádření objemu a techniku kresby. Maximální zisk je 60 bodů. 

    Malba – žáci namalují zátiší temperovou nebo akvarelovou barvou. Komise hodnotí umístění 
do formátu, zachování proporcí, vyjádření objemu a použití získaných zkušeností s barvou. 
Maximální zisk je 60 bodů.  
 
Jestliže uchazeč získá z malby nebo kresby 18 a méně bodů, považujeme talent za 
nedostatečný a žák nebude přijat. 
 

    Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti  

    Domácí práce – žák doručí do školy min. 10 domácích výtvarných prací (žáci 
donesou domácí práce nejpozději v den konání přijímací zkoušky). Komise hodnotí 
úroveň tvořivé práce. Maximální zisk je 10 bodů od každého hodnotitele. Výsledná 
hodnota je dána součtem bodů všech hodnotitelů, dělena počtem hodnotitelů.  

    Další skutečnosti osvědčující schopnosti – účast na výtvarných soutěžích doložená 
diplomy. Absolvent výtvarného oboru ZUŠ doložený vysvědčením (ne starší pěti let) aj. 
Za každý doklad je jeden bod. O uznání dokladu rozhoduje ředitel školy. Maximální zisk 
20 bodů. 
 
 

Přizpůsobené podmínky pro uchazeče o studium s jiným mateřským jazykem než českým  
Na základě Opatření obecné povahy, č. j. MSMT-297222022-1, vydaného MŠMT dne 27. 10. 
2022, upravujeme teoretickou část přijímacího řízení pro cizince s dočasnou ochranou 
následovně:  
• uchazeč může požádat o prominutí písemné zkoušky z českého jazyka a literatury a testu z 
všeobecného přehledu o výtvarné kultuře formou písemné žádosti, dále musí doložit doklad o 
dočasné ochraně – stačí prostá kopie    
• uchazeč doloží výsledky předchozího vzdělávání osvědčením o absolvování předchozího 
stupně vzdělávání (odpovídající vysvědčení z posledního nebo předposledního ročníku 
základní školy). Pokud v předchozím školním roce studoval na české základní škole, je součástí 
přihlášky hodnocení z této školy, (podle uvedené tabulky, za každé pololetí je možno získat 20 
bodů, celkem 40) 
 • písemná zkouška z českého jazyka a literatury bude nahrazena tematickým rozhovorem 
vedeným v českém jazyce, který má za cíl prokázat připravenost uchazeče plnohodnotně 
studovat a komunikovat v českém jazyce. Obsahová část bude směřována převážně do 
všeobecného přehledu o výtvarné kultuře, výtvarném umění, o významných osobnostech a 
kulturních památkách. Tento pohovor současně nahradí test, který je jinak součástí talentové 
zkoušky. Pohovor bude hodnocen souhrnným bodovým hodnocením max. 60 bodů  



• uchazeč nekoná písemnou zkoušku z českého jazyka a literatury ani test z přehledu o 
výtvarné kultuře (je nahrazeno tematickým rozhovorem se stejným bodovým hodnocením, viz 
předchozí bod)  
• ostatní části talentové zkoušky a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti nejsou 
tímto opatřením dotčeny – uchazeč má stejné podmínky jako ostatní, na které se opatření 
obecné povahy nevztahuje 
 

 
 
 
Hodnotící tabulka výsledků předchozího vzdělávání – bodové hodnocení. Průměr známek na 
pololetním vysvědčení základní školy a jejich přepočet na body. 

 

 

 

Tabulka hodnotící chování na vysvědčení z předchozího vzdělávání – bodové hodnocení  
 
 Známka 1 2 3 

Pololetní vysvědčení 8. třída Body 0 -5 -10 

 

• Výsledné pořadí je určeno součtem bodů za jednotlivé části přijímacího řízení. Uchazeč 
může získat max. 250 bodů. 

• V případě, že dojde k rovnosti bodů mezi posledním přijatým a prvním nepřijatým, 
rozhodují body za písemnou zkoušku z českého jazyka a literatury, v případě rovnosti 
počtu bodů je dalším rozhodujícím kritériem lepší průměr vysvědčení ze ZŠ. 

• Hodnocení domácích prací a talentových zkoušek je pro hodnotitelskou komisi 
anonymní 

 
 
Pomůcky, které si přinesou uchazeči na zkoušky:  
psací potřeby, měkké tužky řady B, kreslící uhel nebo rudku, samolepící pásku, plastickou 
gumu, akrylové, temperové nebo akvarelové barvy, štětce, paletu na míchání barev, hadřík a 
kelímek na vodu. 
Mobilní telefony a jiná zařízení musí být po dobu zkoušky vypnuty a uloženy mimo dosah 
uchazeče (např. v tašce, batohu apod.). Použití nepovolených pomůcek může být důvodem 
k okamžitému ukončení zkoušky s počtem bodů 0. 
 
 
Způsob vyhlášení výsledků přijímacího řízení: 
Ředitel školy nejpozději dne 14. 4. 2023 zveřejní výsledkovou listinu přijímacího řízení 2. kola.  
Na základě výsledku přijímacího řízení budou uchazeči zveřejněni pod svým identifikačním 
číslem na vývěsce školy, webových stránkách a Facebooku školy. Žádné další písemné 
rozhodnutí nedostanou. 

Průměr 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 
Body 20 19 18 17 16 15 14 13 12 
          
Průměr 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 
Body 11 10 9 8 7 6 5 4 3 

          
Průměr 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2. 3.3 3.4 3.5 3.6 
body 2 1 0 0 0 0 0 0 0 



 Neúspěšní uchazeči budou písemně informováni poštou, zásilkou do vlastních rukou, která 
doručí Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu i s odůvodněním. Rozhodnutí, které nelze doručit 
(špatná adresa na přihlášce, neoznačená poštovní schránka apod.), se ukládá na poště na 
dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Poštovní doručovatel vhodí do 
schránky oznámení o uložení zásilky. Uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale 
nebyli přijati pro velký počet uchazečů, mohou do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí 
podat písemné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Na základě tohoto odvolání mohou být 
přijati na uvolněná místa.  
 
 
Zápisový lístek  
Uchazeči – žáci základní školy – obdrží zápisový lístek ve své základní škole. Ostatní uchazeči 
(zákonní zástupci) obdrží zápisový lístek na základě žádosti osobně nebo poštou do vlastních 
rukou prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Viz. 
http://www.krkralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/skolstvi/vzdelavani/prijimaci-
rizeni/informace-k-vydavanizapisovych-listku-krajskym-uradem-kralovehradeckeho-kraje-
32876/.  
Úmysl nastoupit do příslušného oboru musí přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového 
lístku do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na 
www.spsow.cz Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou, nelze jej tedy vzít zpět (to neplatí v 
případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání a 
dále to neplatí v případě, pokud byl následně přijat do jiných oborů vzdělání v rámci 
přijímacího řízení do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky). Zápisový lístek musí být řádně 
vyplněn a podepsán uchazečem a zákonným zástupcem (u nezletilých uchazečů).  
 
V případě nejasností či dotazů volejte 728373169 nebo napište na fialovaj@spsow.cz  
 
V Hronově dne 13. 3. 2023 
 
 
 
Ing. Josef Matyáš, ředitel školy 
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