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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023  

PRO UMĚLECKÉ OBORY:    

 

82-41-M/12   Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - Design keramiky 

82-51-H/04   Umělecký keramik 

 

 

 
1. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ  

1.1 Splnění povinné školní docházky a podmínek zdravotní způsobilosti je předpokladem 

přijetí do příslušného oboru. 

  

1.2 Úspěšné složení talentové zkoušky  

 

Talentová zkouška proběhne v pondělí 3. ledna 2022  a  v úterý 4. ledna 2022. Zvolený termín 

uchazeč uvede v přihlášce. 

 

2. HODNOCENÍ (0 – 160 bodů) 

 

2.1 Talentová zkouška (0 – 110 bodů): 

 

a) Kresba jednoduchého zátiší                                                                               0 - 30 bodů 

b) Malba zátiší jednoduchých předmětů                                                                0 - 30 bodů 

c) Modelování podle vlastní představy na dané téma                                            0 - 30 bodů 

d) Domácí práce (předložení nejméně 15 vlastních výtvarných prací)                  0 - 20 bodů 

Úspěšné složení talentové zkoušky: dosažení nejméně 70 bodů  

2.2 Hodnocení předchozího vzdělávání (0 – 20 bodů):  

Hodnotí se průměrný prospěch dosažený v 1. a ve 2. pololetí předposledního roku studia 

při plnění povinné školní docházky.  

Při hodnocení průměrného prospěchu se postupuje takto:  

Prospěch: Body: Prospěch: Body:  

1,00 - 1,09 20 2,10 - 2,19 9 

1,10 - 1,19 19 2,20 - 2,29 8  

1,20 - 1,29 18 2,30 - 2,39  7 

1,30 - 1,39 17 2,40 - 2,49 6 

1,40 - 1,49  16 2,50 - 2,59 5 

1,50 - 1,59 15 2,60 - 2,69 4  

1,60 - 1,69 14 2,70 - 2,79 3 

 1,70 - 1,79 13  2,80 - 2,89 2  
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1,80 - 1,89 12 2,90 - 2,99  1  

1,90 - 1,99  11 3,00 a více 0 

2,00 - 2,09 10     

 

Hodnocení chování: 

první stupeň z chování -   0 bodů 

druhý stupeň z chování  - za každé pololetí  odpočet 4 bodů 

třetí stupeň z chování  -    za každé pololetí  odpočet 10 bodů 

2.3 Hodnocení dalších skutečností (0 – 30 bodů) 

Další skutečnosti, osvědčující vhodné schopnosti a vědomosti uchazeče se hodnotí takto: 

 

Umístění v soutěži ve všeobecných nebo odborných vědomostech či soutěži uměleckého 

charakteru v tomto nebo minulém školním roce:  

- celostátní kolo, umístění na 1. až 15. místě:           10 bodů 

- krajské kolo, umístění na 1. místě až 10. místě:     5 bodů 

- okresní kolo, umístění na 1. místě až 3. místě:       2 body 

Hodnotí se pouze jedno umístění v nejvyšším typu soutěže v případě, že uchazeč doloží 

potvrzení o účasti a umístění v soutěži současně s přihláškou ke studiu (diplom, výsledková 

listina, účastnický list, potvrzení školou apod. – vše originály či úředně ověřené kopie). Z 

potvrzení musí být zřejmé, o jakou soutěž se jedná (název, kategorie, atd.) a umístění 

uchazeče.  

3. POSTUP PŘI DOSAŽENÍ STEJNÉHO POČTU BODŮ: 

Při dosažení stejného počtu bodů má přednost: 

a) uchazeč s lepším průměrným prospěchem, 

b) uchazeč lépe hodnocený ve 2. pololetí předposledního ročníku, 

c) uchazeč lépe hodnocený v 1. pololetí předposledního ročníku,  

d) uchazeč lépe hodnocený ve 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ z předmětu Cizí 

jazyk,  

e) uchazeč lépe hodnocený v 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ z předmětu Cizí jazyk, 

f) uchazeč lépe hodnocený z předmětu Český jazyk ve 2. pololetí předposledního ročníku, 

g) uchazeč lépe hodnocený z předmětu Český jazyk v 1. pololetí předposledního ročníku. 

 

Hodnocení dle bodů od a) do g) bude použito postupně, dokud se nedojde k 

jednoznačnému výslednému pořadí.  

 

4. POŘADÍ UCHAZEČŮ: 

Pořadí uchazečů bude určeno od nejvyššího počtu dosažených bodů k nejnižšímu, přičemž 

lze dosáhnout maximálně 160 bodů. 
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5. PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH  UCHAZEČŮ: 

 

Kód oboru Název oboru Délka 

studia 

Forma 

studia 

Počet 

přijímaných 

82-42-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a 

porcelánu – Design keramiky 

4 roky denní 8 

82-51-H/04 Umělecký keramik 3 roky denní 7 

 

 

V Letovicích dne  3.9. 2021 

 

 

       Ing. Helena Marešová,  

                  ředitelka školy 


