Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1
Kritéria přijímacího řízení – I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
Pro přijímací řízení do oborů vzdělání denní formy vzdělávání:
82-41-M/04 Průmyslový design
82-41-M/05 Grafický design
stanovuji tato kritéria:
1) Všichni uchazeči absolvují talentovou zkoušku (příl. č. 1)
2) Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení.
3) Úspěšní uchazeči z talentové zkoušky jsou dále hodnoceni podle znalostí uchazeče, které jsou
vyjádřeny na vysvědčení z předchozího vzdělávání, a podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné
schopnosti uchazeče. Přijímací zkouška se nekoná.
4) Hodnocení uchazečů:
a) Talentová zkouška
Talentová zkouška je hodnocena bodově v rozpětí 0 – 60 bodů.
Pro úspěšné vykonání talentové zkoušky je nutné získat nejméně 20 bodů.
b) Znalosti uchazeče vyjádřené na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
(2. pololetí 7. ročníku, 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo odpovídajících ročníků nižšího
gymnázia či konzervatoře)
– dále jen průměrný prospěch.
Dle §5 vyhlášky 233/2020 Sb. nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí šk. roku
2019/2020. V případě, že uchazeč absolvoval 2. pololetí 7. ročníku nebo 8. ročníku ve školním
roce 2019/2020 bude hodnocení za toto období duplicitně nahrazeno hodnocením vysvědčení
za 1. pololetí 8. ročníku.
Bodové ohodnocení:
průměr 1,00 – 40 bodů, průměr 2,30 – 0 bodů, a to lineárně na 2 desetinná místa.
c) Další skutečnosti – účast v odborných soutěžích výtvarného charakteru za období
od r. 2019 včetně, doloženou diplomem, potvrzením pořádající instituce nebo základní školou
na formuláři „Přihláška ke vzdělávání – studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou ve
střední škole, v konzervatoři“ v oddíle B „Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a
další“. Účast se bodově ohodnotí v rozpětí 0 – 3 body
Bodové ohodnocení: okresní soutěže
1 bod
krajské soutěže
2 body
celostátní soutěže 3 body
Body z jednotlivých soutěží se nesčítají.
5) Přijetí ke studiu:
a) Přijati budou uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a dosáhli vyššího počtu
bodů (součet bodů z talentové zkoušky a bodů z hodnocení znalostí uchazeče a bodů za
účast v odborných soutěžích).
b) Dojde-li dle kritérií ke shodě počtu bodů u 2 či více uchazečů, přijímací komise stanoví
jednoznačné bodové rozlišení a pořadí všech uchazečů takto: přizná 0,001 bodu tomu
uchazeči, který ve srovnání s dalším nebo dalšími uchazeči s celkovým shodným počtem
bodů dosáhl lepšího výsledku u talentové zkoušky. V případě této shody pak uchazeči
s lepším celkovým průměrným prospěchem, v případě i této shody uchazeči s lepším
průměrným prospěchem z 2. pololetí 8. ročníku nebo odpovídajícího ročníku nižšího
gymnázia či konzervatoře. V případě i této shody na základě posouzení studijních
předpokladů ústním pohovorem před přijímací komisí stanovenou ředitelem školy.
6) Předpokládaný počet přijímaných žáků:
Obor vzdělání:
82-41-M/04
Průmyslový design
15 žáků
82-41-M/05
Grafický design
15 žáků
7)

Složení přijímací komise: Mgr. O. Šanovec, MgrA. J. Janda, Mgr. I. Štrbíková
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