
Příkaz ředitelky č. 13/2022 
 

Přijímací řízení   – výňatek pro VOŠ 
 

 

 

Část B: přijímání žáků do prvního ročníku vyšší odborné školy 

pro školní rok 2023/2024 
 

V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon), v platném znění a vyhlášky MŠMT 

č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, vydávám příkaz k organizačnímu 

zabezpečení přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024: 

 

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. 

 

Obor:     82-42-N/.. Konzervátorství a restaurátorství 

Studijní program:  82-42-N/10  

Konzervace a restaurování užité malby a kresby 

Počet přijímaných studentů: 20 

 

Obor:    82-42-N/.. Konzervátorství a restaurátorství 

Studijní program:  82-42-N/11  

Konzervace a restaurování předmětů ze dřeva 

Počet přijímaných studentů: 20 

 

Termín talentové zkoušky: 7. - 8. 6. 2023 

 

 

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:  

 

• talentová zkouška 

ověřuje výtvarnou dovednost uchazeče na úrovni absolventa oboru vzdělání s maturitní zkouškou, 

uchazeč vytvoří výkres a model dle zadaného tématu 

• přijímací test 

ověřuje znalost odborné terminologie dřevařské příp. umělecké formou testu 

• přijímací pohovor, v němž jsou sledovány komunikační dovednosti uchazeče, znalost cizího jazyka, 

všeobecný i odborný rozhled uchazeče a motivace pro studium v oboru. 

 

 



Organizační zabezpečení: 

 

ZŘTVo organizačně zajišťuje přípravu a realizaci přijímacího řízení. Kontroluje věcně došlé přihlášky 

a údaje na nich z hlediska stanovených kritérií. Zpracovává a doplňuje přijímací protokoly. Připraví 

písemnou informaci o dalším postupu pro uchazeče. Zpracovává výsledky všech částí přijímacího řízení 

pro zveřejnění na webu školy. 

 

 

Přijímací komise hodnotí práce a znalosti uchazečů. Hodnocení doplní do přijímacích protokolů. 

 

Ředitelka školy zodpovídá za celý průběh přijímacího řízení. Zadává vybrané informace ke zveřejnění 

ve škole a na webových stránkách školy. Rozhoduje o přijetí či nepřijetí uchazeče na základě 

stanovených kritérií a návrhů přijímací komise. Řeší případná odvolání. Oznamuje zřizovateli počty 

volných míst po jednotlivých kolech přijímacího řízení. 

 

Studijní referentka VOŠ ověří záznam veškerých došlých přihlášek do došlé pošty a přidělení jednacího 

a spisového čísla. Sumarizuje přihlášky uchazečů, kontroluje úplnost uvedených údajů a nutných 

náležitostí, v případě neúplnosti bezprostředně kontaktuje uchazeče a řeší doplnění náležitostí. 

Předkládá přihlášky přijímací komisi. Eviduje osobní údaje uchazečů, přiděluje registrační čísla. 

Zabezpečuje rozeslání informací o dalším postupu uchazečům. Předkládá ředitelce školy případná 

odvolání a podílí se na sumarizaci podkladů k nim. Při jednání s přijatými uchazeči doplňuje osobní 

údaje nutné pro matriku školy.  

 

Přijímací komise: 

Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA, ředitelka školy 

Mg.A. Roman Witasek, ZŘTVo 

Mg.A. Rebeka Kloudová, výkonná umělkyně, umělecká vedoucí VOŠ 

Mikuláš Havlík, restaurátor, učitel VOŠ 

 

 

Účinnost 

 

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem podpisu, jeho účinnost trvá do doby jeho splnění. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 31. října 2022 

 

Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA 

ředitelka školy 
 

 

  



Příloha č. 1: Bodové hodnocení 

 

bodové hodnocení talentové zkoušky 

 

povinné části: kresba  0 – 50 bodů 

  modelování 0 – 50 bodů  

  volná tvorba 0 – 50 bodů 

  uchazeč musí získat v každé části minimálně 12 bodů 

 

nepovinná část: domácí práce 0 – 50 bodů,  

z toho 0 – 20 bodů řemeslné práce, 0 – 30 bodů výtvarné práce 

tato část slouží pouze jako podpůrné hodnocení při rovnosti bodů z povinných částí 

talentové zkoušky 

 

 

c) bodové hodnocení přijímacího testu 

 

bodované předměty: technologie oboru, dějiny umění 

 

test obsahuje 40 otázek – 40 bodů, uchazeč musí správně zodpovědět minimálně 30 %, tj. získat min. 

12 bodů. 

 

 

 

Je-li pro přijetí do oboru stanoveno více kritérií, uchazeč musí pro přijetí splnit minimální 

požadavky každého z kritérií. 

 

 

Porvichova
Přeškrtnutí


