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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ SUPŠ HK 

82-51-L/02 
 

UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ DŘEVA 
(dvě zaměření: práce truhlářské nebo práce řezbářské) 

Informace o talentové zkoušce, kritéria přijímacího řízení, požadavky a podmínky přijímacího řízení, termíny 
konání talentové zkoušky – 2023. 

 
A. Obsah a forma talentové zkoušky 
 Talentová zkouška se skládá ze dvou částí: 

1. Prostorová kresba tužkou podle modelu RK (prosím doneste si měkkou tužku a pryž), 
2. Základní dovednosti práce se dřevem – ZD (prosím doneste si tužku, kružítko, trojúhelník s ryskou 

a případně i pracovní oděv). 
 
B. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
 V přijímacím řízení do daného oboru (celkem do obou zaměření) ředitel školy stanovil přijetí 22 uchazečů.  

 
C. Podmínky přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole 
 

1. Úspěšné ukončení základního vzdělání. Pokud uchazeč vysvědčení o úspěšném ukončení základního vzdělání dosud 
nezískal, je přijat s tou podmínkou, že požadovaný doklad předá při zahájení studia. 

2. Splnění podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů. 
3. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti. 

 
 Uchazeč musí být ke studiu zvoleného oboru zdravotně způsobilý. Pokud byste neměli přihlášku 

ke studiu potvrzenou od lékaře, prosíme o dodatečné potvrzení lékařského posudku. Potvrzení pak 
přineste s sebou – nejdéle však před zahájením talentové zkoušky 

. 
D. Jednotná kritéria přijímacího řízení 
 
V přijímacím řízení je uchazeč hodnocen podle: 
 

1. Znalostí uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání 
Hodnocen je průměrný prospěch za I. a II. pololetí 8. třídy základní školy (případně z odpovídajícího 
ročníku víceletého gymnázia). Průměrný prospěch je přepočten na body následujícím způsobem: průměr 1 - 50 
bodů, 2 - 40 bodů, 3 - 0 bodů, větší než 3 - 0 bodů. Mezi těmito hodnotami je přidělený počet bodů lineárně úměrný. 

 
2. Výsledků talentové zkoušky 
Obě části talentové zkoušky jsou hodnoceny samostatně, ale shodným způsobem. Za každou část je možné získat 
maximálně 25 bodů. Nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu je minimální zisk alespoň 5 bodů z každé části 
talentové zkoušky. 

 
3. Dalších skutečností - DS 
Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče vycházejí z dokladů doručených 
společně s přihláškou ke studiu: např. vysvědčení ze ZUŠ a zájmových kroužků, diplomy ze soutěží, osvědčení o 
absolvování kurzů…... Tyto další skutečnosti mohou být ohodnoceny celkem až 10 body. 

 
Poznámka: 
Veškeré dokumenty je nezbytné doručit do sekretariátu ředitele školy. 
Počet získaných bodů je sečten a uchazeči jsou podle získaných bodů sestupně seřazeni. Rozhoduje takto sestavené 
pořadí. Při rovnosti bodů rozhodují celkové body z talentové zkoušky. 
Nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu je minimální zisk alespoň 5 bodů z každé části talentové zkoušky. 

E. Termíny talentové zkoušky pro první kolo přijímacího řízení 

Úterý  – 3. 1. 2023, středa – 4. 1. 2023 (podání přihlášky do 30. 11. 2022) 

 
 
 


