
Přijímací řízení do 4. ročníku čtyřletého denního studia  
ve školním roce 2019-2020 

organizace, kritéria hodnocení 
  

 
 
Termín pro podávání „Žádosti o přijetí do 4. ročníku oboru vzdělání Užitá malba“ ve střední škole:  
do 19. srpna 2019. 
 
 
A) Počty přijímaných žáků 
 
 

počet tříd kód - název oboru vzdělání - ŠVP 
počet přijímaných 

uchazečů  

4. B 82-41-M/01 Užitá malba - ŠVP: Užitá a umělecká malba  2 
 
B) Organizace přijímacího řízení 
 
1. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 
 

Termín konání přijímací zkoušky: 28. srpna 2019 
1.1 Termíny konání přijímací zkoušky 

Náhradní termín stanoví ředitel školy jen v případě vzniklé potřeby. 
 
Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně 
písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací 
zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání. 

Budova školy Poděbradova 959/33, 702 00  Ostrava  
1.2 Místa konání talentové a přijímací zkoušky 

→ prezentace 7.50–7.55 h 
1.3 Průběh talentové a přijímací zkoušky 

→ přijímací zkouška 8.00–11.00 h 
 
U prezence bude každému uchazeči/ce přiděleno registrační číslo, pod tímto registračním číslem bude 
uchazeč/ka vystupovat po celou dobu přijímací zkoušky.  
 
2. OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
 
2.1. Přijímací zkouška je tvořena testem z českého jazyka, anglického jazyka, nauky o materiálech a 
technologie odpovídající danému oboru vzdělání a z dějin výtvarné kultury. 
 
Test se skládá z několika souborů otázek a zadání. Ověřovány znalosti odpovídající úrovni 1.-3. ročníku 
studia oboru vzdělání Užitá malba (RVP 82-41-M/01). 
 
 
C) Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 
 
2.1 Test obsahuje celkem 40 otázek. Za každou správnou odpověď se uchazeči/ce připočítají 2 body. Za test 
je možno získat maximálně 80 bodů. 
2.2 Čas k vypracování testu je stanoven na 80 minut. 
2.3 Uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a 
uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení, pokud uchazeč toto 
doporučení doložil. Za platné bude považováno i doporučení vydané uchazeči školským poradenským 
pracovištěm ke konání maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020. 
2.4 Přijímací zkoušku vykonal/a úspěšně uchazeč/ka, který/á za test získal/a 40 a více bodů.  



 
3 DALŠÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
 
3.1. Nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu je kromě úspěšného vykonání testu rovněž to, že uchazeč 
doloží, že ve svém předchozím studiu úspěšně vykonal přijímací zkoušku do oboru vzdělání RVP 82-41-
M/01, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová 
zkouška. 
 
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče 29. 8. 2019; 
předtím vyzve zletilého uchazeče, aby se dostavil do školy a využil tak možnosti nahlédnout do spisu před 
vydáním rozhodnutí. Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poštovním úřadě po dobu 10 pracovních 
dnů, pak je považováno za doručené. 
 


