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Podmínky pro přijetí ke vzdělávání
Obory střední školy s talentovou zkouškou
vzdělávací program
Design nábytku a interiéru
Propagační grafika
Scénografie
Design herních předmětů
Řezbářství a produktový design
Užitá malba
Výstavní a prostorový design

kód oboru 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

Obor střední školy bez talentové zkoušky
Tvorba nábytku a interiéru

33-42-M/01

Studium všech oborů je čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou.
Škola je státní, zapsaná v rejstříku MŠMT. Jednotlivé obory jsou vybaveny vlastními dílnami s potřebným
moderním strojním a dílenským vybavením, ateliéry a dalšími speciálními pracovišti podle svého
zaměření. K nejvýznamnějším patří dřevoobráběcí dílny nábytkářských oborů, jež zaujímají většinu
dílenského traktu školy a využívají je i příbuzné obory. K vybavení školy patří CNC obráběcí stroj, laserová
vyřezávačka, plotr, grafická dílna, počítačové učebny, fotografický ateliér, laboratoř, dvě audiovizuální
učebny s LCD obrazovkami a řada dalších specializovaných učeben a ateliérů (sádrovna, dvě modelovny,
stříkací kabina atd.). Škola má bazén, bowlingovou hernu, školní galerii a rozsáhlou interní knihovnou.
Žáci mají přístup na internet. Každoročně je pro žáky pořádán jednotýdenní pobyt v zahraničí spojený
s kursem kreslení a malování v plenéru, který si žáci hradí. Na škole se vyučuje anglický jazyk. Přijímají
se uchazeči se ZPS. 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
vzdělávací programy Užitá malba a Propagační grafika), a na těkavé chemické látky (barvy, lepidla,
rozpouštědla apod.). Ve škole je jídelna s výdejnou teplé stravy. Studijní oddělení školy poskytne přijatým
uchazečům kontaktní adresy internátů.
Termíny podání přihlášek:

vzdělávací programy s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020
vzdělávací program Tvorba nábytku a interiéru do 1. března 2021

Podrobnosti k vyplnění a podání přihlášky jsou na webových stránkách školy www.sups.cz, kde je také
přihláška ke stažení.
Přihlášení uchazeči budou ke zkouškám písemně pozváni. Pozvánka bude obsahovat podrobný soupis
pomůcek potřebných k talentové zkoušce.
Talentové zkoušky
Termíny talentových zkoušek jsou stanoveny na 12. a 13. ledna 2021 od 7:30 hodin.

Obsah talentové zkoušky
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hodnocení domácích prací – každý uchazeč předloží k talentové zkoušce 10 – 15 vhodně
adjustovaných prací (kresby, malby, popř. fotografie plastických objektů). Práce přinesou uchazeči
v deskách opatřených jménem, adresou a názvem vzdělávacího programu, na který se hlásí. Domácí
práce si uchazeči vyzvednou osobně po skončení talentových zkoušek.
Test všeobecného kulturního přehledu (všechny vzdělávací programy)
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
Řezbářství a produktový design, Výstavní a prostorový design, Design nábytku a interiéru:
První výtvarný úkol – kresba zátiší podle modelu
Druhý výtvarný úkol – zaměřený podle daného vzdělávacího programu
Ústní pohovor (všechny vzdělávací programy)
K pohovoru postupuje 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.
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. třídy a I.
pololetí 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.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 10 pro každý vzdělávací program.
Pokud nebude přijat plný počet uchazečů, bude vypsáno druhé kolo přijímacího řízení – informace na
webových stránkách www.sups.cz .
Přijímací zkoušky do vzdělávacího programu Tvorba nábytku a interiéru
(bez talentové zkoušky) se budou skládat z jednotné státní zkoušky z matematiky a českého jazyka
a literatury a ze školní části.
Termíny přijímacích zkoušek jsou 12. a 13. dubna 2021 od 7:30 hodin.
Školní část přijímacích zkoušek
Školní část přijímací zkoušky proběhne formou ústního pohovoru.
K bodům za pohovor budou uchazečům připočteny body za prospěch (poslední dvě vysvědčení ze ZŠ).
Přijati mohou být uchazeči, kteří získali ve školní části u pohovoru alespoň pět bodů z deseti možných
a alespoň 25 % z maximálního počtu bodů za jednotné testy státní části.
Předpokládá se přijetí 20 uchazečů.
Pokud nebude přijat plný počet uchazečů, bude vypsáno druhé kolo přijímacího řízení – informace na
www.sups.cz
Konzultace s vedoucími oborů je možno dohodnout na adresách:
Design nábytku a interiéru
Propagační grafika
Scénografie
Design herních předmětů
Řezbářství a produktový design
Užitá malba
Výstavní a prostorový design
Tvorba nábytku a interiéru

pavel.strnad@sups.cz
ivan.kral@sups.cz
lucie.hermankova@sups.cz
barbora.jakubkova@sups.cz
richard.pesek@sups.cz
miluse.poupetova@sups.cz
stanislav.hora@sups.cz
pavel.kraus@sups.cz

Další informace naleznete na našich webových stránkách www.sups.cz

