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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VOŠ 

 

OBOR:  82-42-N/09 Konzervátorství a restaurátorství 

vzdělávací program: Konzervace, opravy a restaurování předmětů ze dřeva 

 

 

Informace o přijímacím řízení do vzdělávacího programu byly zveřejněny na 

webových stránkách školy www.ssuar.cz v říjnu 2019. 

 

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří získali vzdělání s maturitní zkouškou 

a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných 

schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.  

 

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. Pro první kolo 

přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku ke vzdělávání ve vyšší odborné 

škole ředitelce školy do 31. 5. kalendářního roku, ve kterém chce zahájit 

vzdělávání, přihláška musí obsahovat rodné číslo uchazeče.  

  

Počet přijímaných žáků: 20 

 

Základními požadavky na uchazeče jsou 

 

 ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou; 

 

 splnění podmínek zdravotní způsobilosti podle nařízení vlády č. 211/2010 

Sb. – nutno potvrdit lékařem na přihlášku ke vzdělávání; nemožnost přijetí 

při diagnóze podle odst. 9a) Přecitlivělost na alergizující látky používané při 

praktickém vyučování. 

 

Vlastní přijímací řízení probíhá ve třech fázích:  

 

 hodnocení všeobecných znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání 

vyjádřené na vysvědčení z posledního ročníku střední školy a na vysvědčení 

o maturitní zkoušce; 
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 talentová zkouška a přijímací zkouška, ověřující znalost odborné 

terminologie, základy technologie uměleckořemeslného zpracování dřeva, 

řemeslnou a výtvarnou dovednost uchazeče na úrovni absolventa oboru 

vzdělání s maturitní zkouškou z oblasti uměleckořemeslného zpracování 

dřeva – dle platných rámcových vzdělávacích programů takových oborů; 

 

 přijímací pohovor, v němž jsou sledovány komunikační dovednosti uchazeče, 

znalost cizího jazyka, všeobecný i odborný rozhled uchazeče a motivace 

uchazeče pro studium v oboru. 

 

 

 

Talentová zkouška – 8. – 9. 6. 2020 -  se skládá z výtvarné a řemeslné části.  

 

Ve výtvarné části uchazeč vytvoří výkres a model dle zadaného tématu (čas 2 

hodiny). V řemeslné části uchazeč vytvoří řezbu drobného motivu do lipového 

dřeva (čas 3 hodiny). 

 

Přijímací zkoušku vykoná uchazeč 9. 6. 2020 formou znalostního testu (čas 1 

hodina). Po přijímací zkoušce bude následovat individuální přijímací pohovor. 
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