PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2017
HODNOTÍCÍ KRITERIA
Studijní obor: 82-51-L/05 UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA

Podle § 59, § 60, § 62 zákona č. 561/2004 Sb. (novelizovaného zákonem č. 178/2016 Sb.),
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů,
dále jen školský zákon, podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,
v platném znění a podle vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů, stanovuji kritéria hodnocení k prokázání souboru specifických vloh a schopností ke studiu
uměleckého výtvarného oboru pro talentové zkoušky v roce 2017 takto:
(1) Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je splnění podmínek zdravotní
způsobilosti uchazeče pro daný obor. Uchazeč je povinen nejpozději u zápisu předložit lékařský
posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor.
(2) Uchazeči je pro talentovou zkoušku přiděleno registrační číslo. V případě, že přijímací zkoušku není
uchazeč povinen konat v souladu s kritérii přijímacího řízení, sdělí přidělené registrační číslo
uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.
(3) Talentové zkoušky slouží k prokázání souboru specifických vloh a schopností žáků
a dalších uchazečů ke studiu uměleckořemeslného oboru 82-51-L a skládají
se z těchto částí:
- Výtvarný úkol – kresba
max. 20 bodů
- Motivační pohovor
max. 5 bodů
(4)

Součástí talentové zkoušky jsou doplňující kritéria, kde přijímací komise bude hodnotit:
výsledky na vysvědčení v předchozím vzdělání
max. 1 bod
- výsledky na vysvědčení v profilových předmětech
max. 1 bod
- výsledky ve výtvarných soutěžích na ZŠ, ZUŠ
max. 1 bod

-

(5)

Uchazeč, který žádá o zvláštní podmínky k přijetí ke studiu ze zdravotních nebo jiných důvodů,
přinese s sebou na přijímací zkoušku:
- rozhodnutí
o
zdravotním
znevýhodnění
podle
zvláštního
právního
předpisu
(§ 67 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), je-li uchazeč osobou zdravotně
znevýhodněnou,
- posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění
uchazeče, který je zdravotně znevýhodněn, obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při
konání přijímací nebo talentové zkoušky.

(6) Celkový počet bodů talentové zkoušky (maximum je 28 bodů) stanoví konečné pořadí uchazeče
v protokolu přijímacího řízení.
(7) Uchazeč složí úspěšně talentovou zkoušku, pokud dosáhne minimálně 15 bodů.
(8) Uchazeč, který konal talentovou zkoušku na jiné střední škole, popřípadě úspěšně vykonal
talentovou
zkoušku
v předcházejících
kolech
přijímacího
řízení,
bude
zařazen
do přijímacího řízení na základě dokladu o úspěšném vykonání talentové zkoušky.
Tato zkouška mu bude uznána.

(9) Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému
zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna
2017. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy
jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období
od 5. února do 15. února 2017.
(10) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo
zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve
střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto
uchazeče ke vzdělávání.
(11) Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu
nedostaví
a
svoji
neúčast
řádně
písemně
omluví
řediteli
školy
nejpozději
do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy
náhradní termín pro její vykonávání. Přijímací nebo talentová zkouška v náhradním termínu se koná
nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky.
(12) Stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné
školy, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání
přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky podle § 60c odst. 3 školského zákona.
(13) V případě nepřijetí ke studiu je možno prostřednictvím školy podat písemné odvolání
s odůvodněním proti rozhodnutí ředitele školy k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu
Zlínského kraje ve Zlíně do tří dnů od doručení rozhodnutí.
Valašské Meziříčí dne 12. října 2016

Mgr. Dana Budayová
ředitelka školy

