Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace
Husova 675, 508 01 Hořice
__________________________________________________________________________________
VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro školní rok 2021/2022
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) - §59 - §64 a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu
vzdělávání, v platném znění, stanovuji tyto podmínky přijímacího řízení:
Uzávěrka přihlášek: 19. března 2021

Kód oboru

TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA UMĚLECKÉ OBORY
Denní forma vzdělávání
Název oboru
Počet přijímaných žáků

82-41-M/16

Kamenosochařství

7

82-42-M/01

Konzervátorství a restaurátorství

3

Talentové zkoušky: 29. března 2021
Lékařské potvrzení – na všechny obory.
HODNOCENÉ KRITÉRIUM
Vysvědčení ze základní školy
Všeobecný přehled - test

Maximální počet
bodů
10
10

Praktická zkouška – Kamenosochařství
kresebný úkol (technika uhel nebo tužka) - 3 hodiny

30

modelace v sochařské hlíně - 3 hodiny

30

domácí práce - 10 až 15 kusů
20
Domácí práce: kresba, modelace, keramika a objekty z keramiky, malba, výtvarně řešené objekty v
různých materiálech, výtvarná fotografie, autorská grafika klasická a digitální, koláž, 3D modelace,
vizualizace atd.
Praktická zkouška – Konzervátorství a restaurátorství
kresebný úkol (technika uhel nebo tužka) - 3 hodiny

30

modelace v sochařské hlíně - 3 hodiny

30

domácí práce - 10 až 15 kusů

20

Domácí práce: kresba, modelace, keramika a objekty z keramiky, malba, grafika
Vysvědčení ze ZŠ:
celkový průměr známek za poslední dva ročníky základního vzdělávání (7. a 8. třídy).
Nebude započten průměr za 2. pololetí školního roku 2019/2020.
průměr
1 - 1,49
1,5 - 1,79
1,8 - 1,99
2,0 - 2,09
2,1 a více
body
10
7
5
3
0
Max. počet bodů je 10.
Všeobecný přehled:
písemná forma testu. Max. počet získaných bodů je 10.

Praktická zkouška:
je hodnocena komisí jmenovanou ředitelem školy z řad odborných učitelů.
Maximální počet bodů je 80.
Celkový maximální počet dosažitelných bodů je 100.
Minimální počet bodů pro přijetí je 40.
Pořadí uchazečů se stanovuje podle celkového počtu dosažených bodů. Při stejném počtu získaných bodů
mají vyšší váhu body z praktické zkoušky.
Uchazeč i jeho zákonný zástupce mají právo nahlížet do spisu.
Náhradní termín bude stanoven v případě neúčasti uchazeče, který se z vážných důvodů nemůže dostavit
v řádném termínu. Omluva z neúčasti je povinná do 3 dnů od konání talentové zkoušky ve všech kolech.
Potřebné pomůcky pro vykonání talentové zkoušky budou uvedeny v pozvánce, kterou uchazeč obdrží emailem nebo poštou.
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
Ředitel školy zveřejní vyhodnocení výsledků talentové zkoušky a seznam přijatých uchazečů. Vydá
rozhodnutí o nepřijetí uchazeče 31. 3. 2021.
Před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání (dne 31. 3. 2021 od 8:00 do 10 hodin) mají
účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům těchto rozhodnutí.
Odevzdání zápisového lístku
Úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do
10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3
pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

V Hořicích 22. 2. 2021
Ing. Petr Malý, v.r. - ředitel školy

