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Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro obory s talentovou
zkouškou, termín doručení vyplněné přihlášky, stanovení kritérií
přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných žáků
V Brně 22. února 2019
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném
znění,
a) vyhlašuji druhé kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:




82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce – nástavbové studium denní

b) uchazeč doručí řádně vyplněnou přihlášku na studijní oddělení školy.
c) stanovuji následující kritéria pro druhé kolo přijímacího řízení:
Hodnocen bude celkový průměr z 1. a 2. pololetí 8. třídy základní školy.
Celkové průměry budou bodovány následujícím způsobem:
Průměr
1,00 – 1,3
1,31 – 1,40
1,41 – 1,50
1,51 – 1,60
1,61 – 1,7
1,71 a více

Body
30
15
10
7,5
6
0

K bodovému hodnocení za průměrný prospěch v osmé třídě bude přičteno bodové ohodnocení
za výsledek talentové zkoušky.
Pořadí bude stanoveno od nejnižšího k nejvyššímu počtu bodů. Při rovnosti bodů dvou nebo
více uchazečů budou u rozhodnutí o přijetí či nepřijetí preferovány lepší známky z českého
jazyka a literatury, dějepisu a výtvarné výchovy.
Uchazeči nástavbového studia budou přijati pouze na základě talentové zkoušky.
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Skladba talentové zkoušky
Součástí talentové zkoušky u uměleckých oborů je:




TEST KULTURNĚ HISTORICKÝCH ZNALOSTÍ
KRESBA
MALBA

Bodové ohodnocení talentové zkoušky
Test: maximální počet bodů 30
Výtvarná část: maximální počet bodů 30
Cizinci, kteří se hlásí k přijetí a neabsolvovali vzdělávání na české základní škole absolvují
pohovor, který bude podkladem pro přijetí případně nepřijetí uchazeče.
d) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání:
Kód oboru vzdělání
82-51-H/01
82-51-H/02
82-51-L/51

Název oboru vzdělání
Umělecký kovář a zámečník,
pasíř
Umělecký truhlář a řezbář
Umělecké řemeslné práce –
nástavbové studium denní

Mgr. Jaromír Pragač v. r.
ředitel školy

Předpokládaný počet
přijímaných uchazečů
6
7
5

