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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 – 5. kolo
umělecké obory

1. Všeobecná ustanovení
Přijímací zkoušky se budou konat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. – školský zákon a
s vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti organizace
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Na tyto obory je vyžadováno lékařské potvrzení.

Přihlášky se přijímají do 23. 6. 2021.

Volná místa
obor s maturitní zkouškou 82-51-L/01 uměleckořemeslné zpracování kovů 1 místo
obor s výučním listem 82-51-H/01 umělecký kovář a zámečník, pasíř 1 místo

2. Průběh přijímacího řízení
Přijímací řízení se skládá z talentové zkoušky konané 1.7.2021.

Talentová zkouška
a) Modelování.

Žák provede prostorové zobrazení daného modelu pomocí hlíny.
Čas na zhotovení modelu je 120 minut.
Hodnotí se:
- kvalita návrhu: kompozice, tvarová zajímavost (max. 10 bodů)
- ztvárnění: dodržení objemu těles, přesnost vytvořených hran (max. 10 bodů)
Celkem max. 20 bodů.

b) Kreslení.
Žák provede přenesení trojrozměrného prostorového předmětu na dvojrozměrný formát
papíru.
Čas na zhotovení výkresu je 120 minut.
Hodnotí se:
- kompozice: umístění předmětu (max. 10 bodů)
- realistické provedení: způsob a kvalita stínování (max. 10 bodů)
Celkem max. 20 bodů.
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c) Vlastní práce.
Žák bude hodnocen za 5 prací, které si donese ke zkoušce (kresba, model)
Hodnotí se:
- výběr tématu (max. 3 body)
- kompozice, výběr materiálu (max. 3 body)
- celkový výtvarný projev (max. 4 body)
Celkem max. 10 bodů.

V celém přijímacím řízení může žák dosáhnout max. 50 bodů.

3. Výsledky přijímacího řízení
Výsledné hodnocení (pořadí) jednotlivých uchazečů bude získáno součtem dosažených bodů. Pro
úspěšné složení talentové zkoušky je zapotřebí
- do oboru s maturitní zkouškou min. 5 bodů z dílčích částí zkoušky, což je min. 15 bodů za

zkoušku celkem,
- do oboru s výučním listem min. 4 body z dílčích částí zkoušky, což je min. 12 bodů za

zkoušku celkem,
Při rovnosti bodů rozhoduje lepší studijní průměr z 1. pololetí 8. ročníku ZŠ.

4. Oznámení výsledků
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu
uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Výsledky
přijímacího řízení budou zveřejněny na nástěnce u vstupních dveří do hlavní budovy školy
(Manželů Curieových 734) a na webových stránkách školy – www.spst.cz. Nepřijatým uchazečům
nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno
písemně.

5. Odvolání
Podle § 60e odst. 3 školského zákona v platném znění je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné
odvolání do tří pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele školy. O odvolání
bude rozhodovat Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu.

Třebíč, 16. 6. 2021
Ing. Zdeněk Borůvka
ředitel SPŠ Třebíč
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