Příkaz ředitelky č. 6/2019
Přijímací řízení
Část A: přijímání žáků do prvních a vyšších ročníků středního vzdělávání
pro školní rok 2020/2021
V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon), v platném znění a vyhlášky MŠMT
č. 671/2004 Sb. kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních
školách, v platném znění, vydávám příkaz k organizačnímu zabezpečení přijímacího řízení pro školní
rok 2020/2021:
Ke vzdělávání v oborech středního vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní
docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří
při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí včetně podmínky zdravotní způsobilosti.
O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí
ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení
rozhodnutí.
1) Počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů
Zřizovatelem byl stanoven nejvyšší možný počet žáků přijímaných do jednotlivých oborů:
tříleté obory vzdělání s výučním listem:
- truhlář (33-56-H/01)
- čalouník a dekoratér (33-59-H/01)
- umělecký kovář a zámečník (82-51-H/01)
- umělecký truhlář a řezbář* (82-51-H/02)

60 žáků
15 žáků
15 žáků
30 žáků*

*pozn.: vzdělávací programy jsou odlišné pro uměleckého truhláře a uměleckého řezbáře, pouze název
oboru je společný (na přihlášku poznamenejte i zaměření)
čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou:
- nábytkářská a dřevařská výroba
- uměleckořemeslné zpracování dřeva*
- uměleckořemeslné zpracování kovů

(33-42-M/01)
(82-51-L/02)
(82-51-L/01)

15 žáků
30 žáků*
15 žáků

*pozn.: vzdělávací programy jsou odlišné pro zaměření na práce truhlářské a na práce řezbářské, pouze
název oboru je společný (na přihlášku poznamenejte i zaměření)
dvouleté nástavbové obory vzdělání s maturitní zkouškou (denní studium):
- nábytkářská a dřevařská výroba
(33-42-L/51)
30 žáků
- umělecké řemeslné práce
(82-51-L/51)
30 žáků
- podnikání
(64-41-L/51)
30 žáků
tříletý nástavbový obor vzdělání s maturitní zkouškou (dálkové studium):
- podnikání
(64-41-L/51)
60 žáků

2) Podmínky přijetí – společné pro všechny obory:
Uchazeč zasílá škole přihlášku na předepsaném tiskopise do termínu stanoveného zákonem 561/2004
Sb. (školský zákon) § 60, tedy do 1. března 2020, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou
zkouškou do 30. listopadu 2019.
Nutnými náležitostmi přihlášky jsou:
a) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní
docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky – lze
doložit výpisem na tiskopisu přihlášky potvrzeným základní školou a dodatečně nejpozději v den
nástupu do vzdělávání fotokopií obou vysvědčení
b) doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového
studia – výuční list a závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem
předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději
do dne, kdy se stane žákem školy
c) doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do vyššího ročníku
studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo vyššího ročníku studia pro získání
středního vzdělání s maturitní zkouškou - závěrečné vysvědčení osvědčující získání popřípadě
středního vzdělání s maturitní zkouškou předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není
vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy
d) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, pokud se uchazeč hlásí do denní formy vzdělávání
K přihlášce lze přiložit také posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo
zdravotním znevýhodnění uchazeče.
Podmínky jednotné přijímací zkoušky stanoví právní předpis. Jednotná přijímací zkouška se nekoná
v oborech vzdělání skupiny 82, kde je předepsána talentová zkouška.
Základní podmínky přijetí do všech oborů:
výsledek jednotné přijímací zkoušky, pokud se v oboru koná, nebo výsledek talentové zkoušky
úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ nebo 3. ročníku oboru vzdělání s výučním listem,
potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru (kromě dálkového studia)
3) Přijímací řízení
a) do oborů s výučním listem:

truhlář (TR)
čalouník a dekoratér (ČD)

Jednotná přijímací zkouška se nekoná.
Uchazeči jsou přijímáni ke vzdělávání podle prospěchu ve II. pololetí 8. ročníku a v I. pololetí 9. ročníku
ZŠ: je hodnocen průměr známek z předmětů český jazyk, matematika, cizí jazyk. Tento průměr nesmí
být horší než 4,0 a zároveň z žádného předmětu nesmí být uchazeč hodnocen nedostatečně.
Uchazeči budou pozváni k ústnímu motivačnímu pohovoru, pohovory se konají ve dnech 20. – 30. dubna
2020. Následně jsou vyhlašována další kola přijímacího řízení podle počtu volných míst v oborech.

b) do oborů s výučním listem:

umělecký kovář a zámečník (UKZ)
umělecký truhlář a řezbář (UTŘ)

Jednotná přijímací zkouška se nekoná. Uchazeči jsou přijímáni ke vzdělávání na základě výsledku
talentové zkoušky, zároveň je posuzován prospěch v obou pololetích 8. ročníku ZŠ z předmětů český
jazyk, matematika, cizí jazyk, dějepis, výtvarná výchova. Průměr známek z těchto předmětů nesmí
být horší než 3,0 a zároveň z žádného předmětu nesmí být uchazeč hodnocen nedostatečně. Po
absolvování talentové zkoušky budou uchazeči pozváni k ústnímu motivačnímu pohovoru. Talentové
zkoušky se konají ve dnech 7. a 8. ledna 2020, motivační pohovory ve dnech 7. – 9. 1. 2020. Následně
jsou vyhlašována další kola přijímacího řízení podle počtu volných míst v oborech.
c) do oborů s maturitní zkouškou:

uměleckořemeslné zpracování dřeva (UZD)
uměleckořemeslné zpracování kovů (UZK)

Jednotná přijímací zkouška se nekoná, uchazeči jsou přijímáni ke vzdělávání na základě výsledku
talentové zkoušky, zároveň je posuzován prospěch v obou pololetích 8. ročníku ZŠ z předmětů český
jazyk, matematika, cizí jazyk, dějepis, výtvarná výchova. Průměr známek z těchto předmětů nesmí
být horší než 2,5 a zároveň z žádného předmětu nesmí být uchazeč hodnocen dostatečně či
nedostatečně. Po absolvování talentové zkoušky budou uchazeči pozváni k ústnímu motivačnímu
pohovoru. Talentové zkoušky se konají ve dnech 7. a 8. ledna 2020, motivační pohovory ve dnech 7. –
9. 1. 2020. Následně jsou vyhlašována další kola přijímacího řízení podle počtu volných míst v oborech.
d) do oboru s maturitní zkouškou:

nábytkářská a dřevařská výroba (NDV)

Jednotná přijímací zkouška se koná ve dnech stanovených MŠMT.
Uchazeči jsou přijímáni ke vzdělávání podle výsledku jednotné přijímací zkoušky. Uchazeči budou
následně pozváni k ústnímu motivačnímu pohovoru, pohovory se konají ve dnech 27. – 30. dubna 2020.
Následně jsou vyhlašována další kola přijímacího řízení podle počtu volných míst v oborech.
e) do oborů nástavbového studia:

nábytkářská a dřevařská výroba (NDV)
umělecké řemeslné práce (UŘP)
podnikání (POD) - včetně dálkového studia

Jednotná přijímací zkouška se koná ve dnech stanovených MŠMT, nekoná se v oboru umělecké
řemeslné práce.
Uchazeči jsou přijímáni ke vzdělávání podle výsledku jednotné přijímací zkoušky. Uchazeči budou
následně pozváni k ústnímu motivačnímu pohovoru, pohovory se konají ve dnech 20. - 30. dubna 2020.
Následně jsou vyhlašována další kola přijímacího řízení podle počtu volných míst v oborech.
f) do vyšších ročníků oborů vzdělání s výučním listem (OST)
Jednotná přijímací zkouška se nekoná.
Uchazeči – absolventi oborů středního vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání s maturitní
zkouškou – jsou přijímáni ke vzdělávání na základě přijímacího motivačního pohovoru. Přijímací
pohovory se konají ve dnech 20. – 30.. dubna 2020. Následně jsou vyhlašována další kola přijímacího
řízení podle počtu volných míst v oborech.
4) Složení komisí:
Ústřední přijímací komise:

Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA,
ředitelka školy
Mgr. Ing. Lenka Barborová, ZŘTV
Bc. Jan Petrus, ZŘPV
Bc. Radka Hejduková – tajemník komise

Hodnotící komise pro talentové zkoušky:

Josef Mezera
Mgr. Carmen Čebišová
Mgr. Lenka Němcová
Mikuláš Havlík

5) Organizační zabezpečení
Pracovnice náboru ověří záznam veškerých došlých přihlášek do došlé pošty a přidělení jednacího čísla.
Zabezpečuje rozeslání informací o dalším postupu uchazečům – zákonným zástupcům. Po vyhodnocení
kritérií připravuje a rozesílá rozhodnutí o přijetí a nepřijetí uchazečů. Předkládá ředitelce školy případná
odvolání a podílí se na sumarizaci podkladů k nim. Dále v každém kole přijímacího řízení sumarizuje
přihlášky uchazečů, kontroluje úplnost uvedených údajů a nutných náležitostí, v případě neúplnosti
bezprostředně kontaktuje zákonného zástupce uchazeče a řeší doplnění náležitostí. Eviduje osobní údaje
uchazečů, přiděluje registrační čísla. Předkládá přihlášky přijímací komisi. Při jednání s přijatými
uchazeči nebo jejich zákonnými zástupci doplňuje osobní údaje nutné pro matriku školy, přijímá
zápisové lístky a další doklady.
Hodnotící komise pro talentové zkoušky organizuje přípravu a průběh talentových zkoušek, hodnotí
práce uchazečů. Hodnocení doplní do přijímacích protokolů jako podklad pro jednání ústřední přijímací
komise.
Ústřední přijímací komise zkontroluje věcně došlé přihlášky, vyhodnotí výsledky jednotné přijímací
zkoušky i údaje na přihláškách z hlediska stanovených kritérií. Projedná a doplní přijímací protokoly,
stanoví pořadí uchazečů, předloží návrhy na přijetí ředitelce školy. Připraví písemnou informaci o
dalším postupu pro uchazeče.
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.
7) Obsah talentové zkoušky
Talentová zkouška je obsahově shodná pro všechny umělecké obory. Skládá se ze 4 částí:
1. část – kresba na zadané téma
2. část – modelování podle vzoru
3. část – volná tvorba
4. část – domácí práce (nepovinná část zkoušky)
Zkouška trvá nejdéle 180 minut, uchazeč sám volí čas pro zpracování jednotlivých částí.
a) Kresba na zadané téma: zátiší
Uchazeč má k dispozici čtvrtku velikosti A3. Vsedě v lavici kreslí zátiší podle připravené předlohy. Dle
vlastního uvážení může kreslit tužkou nebo uhlem – tužku či uhel si zajistí sám. Doporučený čas – 60
minut. Práce je hodnocena max. 50 body.
b) Modelování jednoduchého předmětu podle vzoru
Uchazeč má k dispozici modelovací plastelínu a modelovací podložku. Vsedě v lavici modeluje
jednoduchý předmět podle vzoru v poměru 1 : 1. Vzor může kdykoli vzít do ruky a prohlédnout či
poměřit. Pro modelování může použít špachtli nebo kuchyňský nůž, musí si je ale zajistit sám.
Doporučený čas – 60 minut. Práce je hodnocena max. 50 body.

c) Volná tvorba: kresba, malba, modelování
Uchazeč si volí jednu z variant. Pro kresbu či malbu dostane čtvrtku velikosti A3, pro modelování
modelovací hmotu a podložku. Kreslicí náčiní, barvy či štětce pro malbu případně modelovací pomůcky
si musí zabezpečit sám. Téma pro všechny techniky je volné – námět: Ukaž, co umíš. Doporučený čas
– 60 minut. Práce je hodnocena max. 50 body.
d) Domácí práce
Uchazeč může hodnotící komisi předložit vlastní práce řemeslného či výtvarného charakteru: výkresy,
fotografie, modely či vlastní řemeslné výrobky. Práce svým charakterem nemusí přímo souviset
se zaměřením zvoleného oboru. Práce výtvarného charakteru jsou hodnoceny max. 20 body, práce
řemeslného charakteru či modely max. 30 body.
Celkově lze za talentovou zkoušku získat max. 200 bodů. Počet bodů nutný pro přijetí: min. 10 bodů za
kresbu na zadané téma, min. 10 bodů za modelování na zadané téma, min. 10 bodů za volnou tvorbu. U
domácích prací není stanoveno minimum, uchazeč je nemusí předkládat.
8) Obsah přijímacích a motivačních pohovorů
-

motivace ke vzdělávání ve zvoleném oboru, zájmy, záliby, koníčky
všeobecné studijní předpoklady, komunikační kompetence
základní všeobecné znalosti učební látky ZŠ, popř. SOU

Část B: přijímání žáků do prvního ročníku vyšší odborné školy
pro školní rok 2020/2021
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 2020/2021:
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:
Studijní program:
Počet přijímaných žáků:
Termín talentové zkoušky:

82-42-N/.. Konzervátorství a restaurátorství
82-42-N/09
Konzervace, opravy a restaurování předmětů ze dřeva
20
11. – 12. 6. 2020

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;
 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 se skládá z výtvarné a řemeslné části. Ve výtvarné části uchazeč vytvoří výkres a
model dle zadaného tématu. V řemeslné části uchazeč vytvoří řezbu drobného motivu do lipového dřeva.
Přijímací zkoušku vykoná uchazeč formou znalostního testu. Po přijímací zkoušce bude následovat
individuální přijímací pohovor.
Organizační zabezpečení:
Přijímací řízení organizačně i administrativně zajišťuje ZŘVV.
Přijímací komise:
Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA, ředitelka školy
Ing. Pavlína Mihoučová, VUOP
Karel Poupě, restaurátor, umělecký vedoucí VOŠ
Mikuláš Havlík, restaurátor, učitel VOŠ
Účinnost
Tento příkaz nabývá účinnosti dnem podpisu, jeho účinnost trvá do doby jeho splnění.

V Praze dne 24. října 2019
Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA
ředitelka školy

