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Ředitel školy vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání ve 
vyšší odborné škole pro školní rok 2019/2020:

obor vzdělání vzdělávací program
82-41-N/01 Design herních předmětů

82-42-N/02 Řezbářství a restaurování dřeva

Délka a forma vzdělávání: tříleté denní studium
Stupeň poskytovaného vzdělání: vyšší odborné

Termín třetího kola talentových zkoušek je 25. září 2019 od 7:30 hodin.

Každý uchazeč předloží  ke zkoušce 10 – 15 vhodně adjustovaných domácích prací  (u plastických  
objektů fotografií). Práce budou uchazečům po zkoušce vráceny.

Obsah talentových zkoušek

Design herních předmětů

Hodnocení domácích prací
První výtvarný úkol – kresba
Druhý výtvarný úkol – malba temperou nebo akvarelem, akrylem, pastelem
Třetí výtvarný úkol – barevný návrh hračky
Pohovor

Řezbářství a restaurování dřeva

Hodnocení domácích prací
První výtvarný úkol – kresba
Druhý výtvarný úkol – modelování z hlíny
Třetí výtvarný úkol – modelování z hlíny
Pohovor

Kritéria hodnocení pro oba obory

Přijati  mohou být  pouze uchazeči,  kteří  u  zkoušky předloží  vysvědčení  o  maturitní  zkoušce 
a získají ze všech výtvarných úkolů alespoň jeden bod.

Domácí práce max. 15 bodů
První výtvarný úkol max. 15 bodů
Druhý výtvarný úkol max. 15 bodů
Třetí výtvarný úkol max. 15 bodů
Pohovor max. 15 bodů
Celkem max. 75 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 osm na vzdělávací program Řezbářství a restaurování 
dřeva osm na vzdělávací program Design herních předmětů.



Pokud nebude přijat ve třetím kole plný počet uchazečů, bude vypsáno další kolo přijímacího řízení –  
informace na webových stránkách školy www.sups.cz .
Do případného dalšího kola se budou moci přihlásit i uchazeči, kteří neuspěli v kolech předchozích, a  to 
i v jiném oboru.

Podání přihlášek

Termín podání přihlášek do prvního kola přijímacího řízení je do 16. září 2019.
Přihláška se podává doporučenou poštovní zásilkou.
Přihláška musí obsahovat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru vzdělání.
K přihlášce je rovněž nutno přiložit případný posudek školského poradenského zařízení o zdravotním  
znevýhodnění uchazeče (dyslexie, dysgrafie apod.).
Přihlášení uchazeči budou ke zkouškám písemně pozváni. Pozvánka bude obsahovat podrobný soupis  
pomůcek potřebných k talentové zkoušce.

Poučení

Rozhodnutí  o výsledku přijímacího řízení  bude odesláno do sedmi  dnů po jeho ukončení  poštovní  
zásilkou do vlastních rukou. Při nevyzvednutí zásilky je doba uložení na poštovním úřadě 5 dní, pak je  
i nevyzvednutá zásilka považována za doručenou.
Odvolání proti  výsledku přijímacího řízení je možno podat do patnácti pracovních dní ode dne jeho  
doručení. Odvolání se podává u ředitele Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední umělecko-
průmyslové 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.

V Praze, dne 27. srpna 2019

Mgr. Pavel Kovářík
ředitel školy


