spis. zn.: B.4.4

skart. zn.: S 10

Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání
v oborech vzdělání s talentovou zkouškou pro školní rok 2018/2019:
obor vzdělání
82-41-M/11
82-41-M/05
82-41-M/03
82-41-M/08
82-41-M/10
82-41-M/01
82-41-M/03

vzdělávací program
Design nábytku a interiéru
Propagační grafika
Scénografie
Tvorba pro děti
Řezbářství a produktový design
Užitá malba
Výstavní a prostorový design

Délka a forma vzdělávání:
Stupeň poskytovaného vzdělání:

čtyřleté denní studium
střední vzděláni s maturitní zkouškou

Termíny prvního kola talentových zkoušek jsou stanoveny na 8. a 9. ledna 2018
vždy od 7:30 hodin.

Kritéria přijetí pro první kolo přijímacího řízení
Obsah a hodnocení talentových zkoušek



domácí práce
test všeobecného kulturního přehledu

max. 5 bodů
max. 5 bodů





Tvorba pro děti, Scénografie, Užitá malba, Propagační grafika:
první výtvarný úkol – kresba zátiší podle modelu
druhý výtvarný úkol – stejné zátiší barevně
třetí výtvarný úkol – zaměřený podle daného vzdělávacího programu

max. 6 bodů
max. 6 bodů
max. 10 bodů

Řezbářství a produktový design, Výstavní a prostorový design,
Design nábytku a interiéru:
 první výtvarný úkol – kresba zátiší podle modelu
max. 6 bodů
 druhý výtvarný úkol – zaměřený podle daného vzdělávacího programu max. 16 bodů
K pohovoru postoupí cca prvních 15 uchazečů podle průběžného pořadí, kteří získali za domácí
práce a za každý výtvarný úkol alespoň jeden bod. Aktuální počet postupujících uchazečů určí
hodnotící komise.


pohovor
Maximální dosažitelný počet bodů v talentové zkoušce celkem:

max. 5 bodů
37 bodů

V talentové zkoušce uspěje uchazeč, který postoupil k pohovoru a získal u něj alespoň 2 body.
Uchazeči, kteří uspěli u talentové zkoušky, pokračují v přijímacím řízení.
V pokračujícím přijímacím řízení budou uchazeči hodnoceni podle vysvědčení z předchozího vzdělání –
průměrný prospěch v povinných vyučovacích předmětech z vysvědčení ZŠ za I. a II. pololetí 7. a 8. třídy
(i starší uchazeči), podle dokladů o případných oceněních v mezinárodních, celostátních nebo krajských
soutěžích s výtvarnou tematikou a podle dokladu o navštěvování základní umělecké školy nebo ZŠ
s rozšířenou výukou výtvarné výchovy.

Hodnocení v pokračujícím přijímacím řízení
Body za vysvědčení budou přiděleny podle následujícího vzorce:
12,5 – 2,5 x průměrný prospěch v povinných a volitelných předmětech

max.

10 bodů

Za ocenění v mezinárodních, celostátních nebo krajských
soutěžích s výtvarnou tematikou – doložená ocenění
v posledních dvou letech – za každé umístění do 3. místa jeden bod

max.

6 bodů

Za navštěvování výtvarné ZUŠ nebo ZŠ s rozšířenou výtvarnou výchovou
po dobu posledních dvou školních roků – 1 bod za každou školu

max.

2 body

Maximální dosažitelný počet bodů
v celém přijímacím řízení včetně talentové zkoušky:

55,0 bodů

Po sečtení bodů dosažených v přijímacím řízení včetně talentové zkoušky bude sestaveno pořadí
uchazečů pro přijetí ke vzdělávání. Při rovnosti bodů rozhoduje hodnocení výtvarných úkolů.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 10 pro každý vzdělávací program.
Pokud nebude přijat v prvním kole plný počet uchazečů, bude vypsáno druhé kolo přijímacího řízení –
informace na webových stránkách školy www.sups.cz .
Do případného druhého kola se budou moci přihlásit i uchazeči, kteří neuspěli v kole prvním, a to
i v jiném vzdělávacím programu.
Nepřijatí uchazeči se mohou také do 1. března 2018 přihlásit k přijímacím zkouškám do vzdělávacího
programu Tvorba nábytku a interiéru.

Podání přihlášek
Termín podání přihlášek do prvního kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou je do
30. listopadu 2017.
Přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy
(doporučenou zásilkou nebo osobně). V případě nezletilého uchazeče je součástí přihlášky podpis
uchazeče i jeho zákonného zástupce.
V přihlášce je nutno uvést termín (8. nebo 9. ledna 2018), na který se uchazeč hlásí, kód oboru
vzdělání a název vzdělávacího programu (viz tabulku v záhlaví).
Přihláška musí obsahovat základní školou potvrzené údaje o prospěchu uchazeče v povinných
a volitelných vyučovacích předmětech za I. a II. pololetí 7. a 8. třídy (i starší uchazeči), případně
ověřené fotokopie příslušných vysvědčení a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu daného
oboru vzdělání.
Doklady o případných oceněních v mezinárodních, celostátních nebo krajských soutěžích s výtvarnou
tematikou – umístění do 3. místa v posledních dvou letech, případně doklad o navštěvování výtvarné
základní umělecké školy nebo ZŠ s rozšířenou výukou výtvarné výchovy je nutno přiložit k přihlášce.
Dodatečně předložené doklady nebudou zohledňovány.
Škola nemá bezbariérový přístup. Vzhledem k tomu, že žáci pracují v dílnách se stroji, nepřijímá škola
těžce tělesně postižené uchazeče. Nemohou být přijati uchazeči s alergií na prach – práce v dílnách
(neplatí pro obory Užitá malba a Propagační grafika), a na těkavé chemické látky (barvy, rozpouštědla,
lepidla apod.).

Přihlášení uchazeči budou ke zkouškám písemně pozváni. Pozvánka bude obsahovat podrobný soupis
pomůcek potřebných k talentové zkoušce a kritéria pro přijetí.

Poučení
Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilým uchazečům nebo zástupcům
nezletilých nepřijatých uchazečů sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna
2018 (toto sdělení není rozhodnutím o přijetí nebo nepřijetí).
Před vydáním rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí má zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče možnost využít svého práva na nahlížení do spisu. Nahlížet do spisu lze 22. a 23. ledna 2018
od 9 do 16 hodin v kanceláři zástupců ředitele školy č. 29 v prvním poschodí.
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy www.sups.cz
a na tabuli ve vestibulu školy 5. února 2018 (podle § 62, odst. 5 školského zákona). Nepřijatým
uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle v tentýž den
rozhodnutí o nepřijetí zásilkou do vlastních rukou. Při nevyzvednutí zásilky je doba uložení na
poštovním úřadě 5 dní, pak je i nevyzvednutá zásilka považována za doručenou.
Přijatým uchazečům škola zasílá také písemné oznámení o přijetí obyčejnou poštovní zásilkou. Den
doručení tohoto oznámení není rozhodným datem pro předání zápisového lístku.
Odvolání proti výsledku přijímacího řízení je možno podat do tří pracovních dní ode dne doručení
rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední
uměleckoprůmyslové školy, Žižkovo náměstí 1, Praha 3, a rozhoduje o něm Odbor školství a mládeže
Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.
Zápisový lístek si uchazeč vyzvedne ve své ZŠ. Uchazeči, kteří ZŠ nenavštěvují (starší uchazeči
a cizinci), si zápisový lístek vyzvednou na Odboru školství místně příslušného Krajského úřadu. Pro
pražské uchazeče je to Odbor školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova
35/29, 111 21 Praha 1.
Vyplněný zápisový lístek je nutno doručit (osobně, doporučenou poštou) řediteli Vyšší odborné
školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy, Žižkovo náměstí 1300/1,
130 00 Praha 3, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na webu
a na tabuli ve vestibulu školy. Jinak by uchazeč nemohl být přijat.

V Praze, dne 16. října 2017

Mgr. Pavel Kovářík
ředitel školy

