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Kritéria stanovená ředitelem školy pro přijímání uchazečů 
ke studiu uměleckých oborů pro I. kolo přijímacího řízení pro 

školní rok 2023 / 2024 
 

Obory a předpokládané počty žáků: 
 

82-41-M/04 Průmyslový design 7 žáků 

82-41-M/05 Grafický design 12 žáků 

82-41-M/08 Tvorba hraček a herních předmětů 6 žáků 
 

Kritéria hodnocení  
 

jsou pro přijímací řízení stanovena v souladu s § 62 a § 60 až § 60g, není-li dále stanoveno jinak, zák. 561/2004 Sb. 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 353/2016 
Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se SVP v aktuálním 
znění. 
 

Kritéria vycházejí: 

1) z výsledků dosažených u talentové zkoušky (lze získat max. 100 bodů); 

2) z hodnocení výsledků vzdělávání a chování uchazečů uvedených na vysvědčení za I. pololetí 8. třídy 
a II. pololetí 8. třídy ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (lze získat max. 10 bodů). Předloží-li 
žák vysvědčení za II. pololetí školního roku 2019/2020, nebude toto zahrnuto do hodnocení a bude nahrazeno 
výsledky na vysvědčení žáka za II. pololetí 7. třídy ZŠ. 

 

1. Výsledky talentové zkoušky: 
 

Talentová zkouška zahrnuje čtyři disciplíny: 

 kresbu hlavy podle živého modelu; 

 kresbu zátiší; 

 barevnou kompozici (figurální motiv); 

 modelování antické hlavy podle modelu. 
 

Součástí talentové zkoušky je hodnocení donesených domácích prací – minimálně 10 prací. Ty je nutno odevzdat 
nejpozději v den konání talentové zkoušky při registraci uchazeče. 
Odevzdané domácí práce si uchazeči budou moci odnést ihned po vykonání talentové zkoušky. 

Bodové hodnocení talentové zkoušky:  
 

 Disciplína: Počet hodnotitelů: Max. počet bodů: 

1. kresba hlavy podle živého modelu 4 20  

2. kresba zátiší 4 20  

3. barevná kompozice 4 20  

4. modelování antické hlavy podle modelu 4 20  

5. předložené domácí práce 4 20  

 Celkem bodů (maximum):  100 bodů 

U disciplín, které hodnotí více hodnotitelů, bude dosažený počet bodů aritmetickým průměrem počtu bodů 
od jednotlivých hodnotitelů zaokrouhleným na dvě desetinná místa. 
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2. Hodnocení výsledků vzdělávání a chování uchazečů uvedených na vysvědčení za I. pololetí 8. 
třídy a II. pololetí 8. třídy ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií: 

Bodové hodnocení prospěchu z uvedených čtyř předmětů: český jazyk, anglický jazyk, matematika a dějepis 
za obě uvedená období: 

při průměrném prospěchu 1,00 (ze čtyř výše uvedených vybraných předmětů za obě pololetí, tedy 8 známek) získá uchazeč 10 bodů 

při průměrném prospěchu od 1,01 do 1,25 (ze čtyř výše uvedených vybraných předmětů za obě pololetí, tedy 8 známek) získá uchazeč 8 bodů 

při průměrném prospěchu od 1,26 do 1,50 (ze čtyř výše uvedených vybraných předmětů za obě pololetí, tedy 8 známek) získá uchazeč 6 bodů 

při průměrném prospěchu od 1,51 do 1,75 (ze čtyř výše uvedených vybraných předmětů za obě pololetí, tedy 8 známek) získá uchazeč 4 body 

při průměrném prospěchu od 1,76 do 2,00 (ze čtyř výše uvedených vybraných předmětů za obě pololetí, tedy 8 známek) získá uchazeč 2 body 

při průměru 2,01 a horším (ze čtyř výše uvedených vybraných předmětů za obě pololetí, tedy 8 známek) získá uchazeč 0 bodů 

Další kritéria: 

za každou známku „dostatečný“ nebo „nedostatečný“ ze všech známek na vysvědčení za I. pololetí 
8. třídy a II. pololetí 8. třídy ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií ztrácí uchazeč 

3 body 

za každý snížený stupeň z chování za I. pololetí 8. třídy a II. pololetí 8. třídy ZŠ nebo odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií ztrácí uchazeč (max. dvě známky, tedy maximálně ztráta dvaceti bodů) 

10 bodů 

 

Závěrečná ustanovení: 
 podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky, kterou konají všichni uchazeči; 

 uchazeč vykonal talentovou zkoušku úspěšně při dosažení 30 a více bodů; 

 uchazeči budou na zvolené obory přijati v pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů. Při rovnosti celkového 
počtu bodů bude dána přednost (v následujícím pořadí) uchazeči:  
o s lepším studijním průměrem za II. pololetí 8. třídy ZŠ (nebo za odpovídající období u uchazečů z víceletých 

gymnázií) z výše uvedených čtyř předmětů (tj. český jazyk, anglický jazyk, matematika a dějepis); 
o s lepším celkovým studijním průměrem ze všech předmětů za I. pololetí 8. třídy ZŠ (nebo za odpovídající 

období u uchazečů z víceletých gymnázií); 

 u uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se budou posuzovat všechny obsahově srovnatelné 
předměty; 

 uchazeči procházejí talentovou zkouškou i celým přijímacím řízením pod přiděleným registračním číslem, 
pod kterým budou zveřejněny i výsledky; 

 podmínkou přijetí je lékařem potvrzená zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání; 

 uchazeč s přiznanými podpůrnými opatřeními, který požaduje jejich zohlednění při přijímací zkoušce, je povinen 
tuto skutečnost doložit doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ), a to nejpozději do data rozhodného 
pro odevzdání přihlášky. Doporučení ŠPZ lze akceptovat pouze v případě, že výslovně obsahuje specifikaci 
podmínek pro přijímací řízení a vyplývá z něj časové navýšení (nelze vycházet z doporučení pro výuku); 

 uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, 
se na základě písemné žádosti do bodového hodnocení prospěchu nezahrne známka z českého jazyka (bude 
se počítat prospěch pouze z ostatních tří výše uvedených vybraných předmětů za obě pololetí, tedy 6 známek). 
Znalost českého jazyka, která je pro studium nezbytná, bude u cizinců ověřena rozhovorem v termínu určeném 
ředitelem školy. 

V Opavě dne: 31. října 2022 Podpis:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zpracoval: 
ak. mal. Lubomír Anlauf, v. r. 

zástupce ředitele školy pro umělecké obory 

 Podpis: 
 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Schválil: 
Ing. Vítězslav Doleží, v. r. 

ředitel školy 
 

http://www.sspu-opava.cz/

