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Kritéria přijímacího řízení  

do 1. ročníků oborů s talentovou zkouškou  

na SOU tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r.o. 

 

pro školní rok 2022/2023  
 

V souladu s § 62 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

vyhláškou č. 244/2018 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení 

ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 

244/2018 Sb.), § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro 

vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 

a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád stanovuji předpokládaný počet přijímaných 

uchazečů a kritéria přijímacího řízení    

 

Počty přijímaných žáků v přijímacím řízení: 

 

Kód obor Obor Počet přijímaných žáků 

82 – 41 – M/11  Design interiéru 30 

82 – 48 – L/01 Starožitník 6 

82 – 51 – H/05 Vlásenkář a maskér 14 

82 – 51 – H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 12 

82 – 51 – H/02 Umělecký truhlář a řezbář 6 

82 – 51 – L/51 Umělecké řemeslné práce (nástavb.stud.) 16 

  

 

 

Podmínky pro přijetí:  
 

1. Splnění povinné školní docházky a podmínek zdravotní způsobilosti je předpokladem 

přijetí do příslušného oboru. 

 

2. Úspěšné složení talentové zkoušky 

 

 

 

Dodatek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 

V souladu s § 60b odst. (4) školského zákona: U uchazečů se speciálními vzdělávacími 

potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které 

uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky. 

 

Dodatek pro cizince: 

Uchazeč předloží potvrzení o absolvování jazykové přípravy v českém jazyce ve výši 

minimálně 80 hodin. 3 členná komise jmenovaná ředitelem školy ověří rozhovorem 

znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. 
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Kritéria hodnocení přijímacího řízení pro umělecké obory 

Hodnoceny budou studijní výsledky z 1. a 2. pololetí šk. roku 2020/2021 základní školy nebo 

SOU, a to známky z předmětů český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, výtvarná 

výchova. Dále celkový průměr z 1. a 2. pololetí 8. třídy základní školy nebo 2. ročníku SOU. 

Známky z výše uvedených předmětů budou bodovány následujícím způsobem: 

Známky Body 

1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

5 1 
 

 

  

  

  

  

  

Celkové průměry budou bodovány následujícím způsobem: 

Průměr Body 

1,00 – 1,30 5 

1,31 – 1,40 4 

1,41 – 1,50 3 

1,51 – 1,60 2 

1,61 – 1,70 1 

1,71 a více 0 
 

   

    

    

    

K součtu bodů za známky budou přičteny body za celkový průměr z 1. a 2. pololetí + body za 

talentovou zkoušku. 

Pořadí bude stanoveno od nejvyššího k nejnižšímu počtu bodů. Při rovnosti bodů dvou nebo více 

uchazečů budou u rozhodnutí o přijetí či nepřijetí preferovány lepší známky z českého jazyka a 

literatury a výtvarné výchovy. 
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Skladba talentové zkoušky: 

Součástí talentové zkoušky u uměleckých oborů je: 

 TEST KULTURNĚ HISTORICKÝCH ZNALOSTÍ (viz vzorový test) 

 KRESBA 

 MALBA 

 DESIGNOVÉ DOTVOŘENÍ INTERIÉRU (pouze pro obor Design interiéru) 

Bodové ohodnocení talentové zkoušky: 

Dvouleté umělecké obory: 
Test: maximální počet bodů 30 

Kresba: maximální počet bodů 15 

Malba: maximální počet bodů 15 

Tříleté umělecké obory: 
Test: maximální počet bodů 30 

Kresba: maximální počet bodů 15 

Malba: maximální počet bodů 15 

Čtyřleté umělecké obory: 
Test: maximální počet bodů 30 

Kresba: maximální počet bodů 10 

Malba: maximální počet bodů 10 

Prostor (interiér): maximální počet bodů 10 (pouze pro obor Design interiéru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

V Brně 21. 10. 2021                                                               Mgr. Jaromír Pragač v.r.

                               ředitel  školy  

            

 


