Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470

Kritéria přijímání ke vzdělávání
Ředitel školy MgA. Libor Doležal stanovil kritéria hodnocení přijímacích zkoušek pro školní rok 2019/2020 takto:
Přijímací zkoušky se konají:
III. kolo: 10. června 2019 / Náhradní termín: 11. června 2019
Náhradní termín mohou uchazeči využít pouze ze zdravotních důvodů, které je nezbytné doložit.
I. Talentová zkouška
82-41-M/ 13 Výtvarné zpracování skla
a světelných objektů (ŠVP Design skla)
a) kreslená studie zátiší podle předlohy (tužkou)
b) barevné cvičení (vizuální paměť)
c) modelování podle předlohy
d) pohovor
II. Vlastní přijímací řízení

váha v %

1. Úspěšné vykonání talentové zkoušky
2. Hodnocení ZŠ v těchto předmětech: CJL, ANJ/NEJ, DEJ, VV

90 %
10 %
100 %

Celkem:
III. Počet přijímaných žáků na studijní obory
82-41-M/ 13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (ŠVP Design skla)

–8

U talentové zkoušky je maximální počet dosažených bodů – 60 tj. 90%.
Přijímací komise stanovila kritérium pro úspěšné vykonání talentové zkoušky na minimálně 20,00 bodů
ze souhrnného hodnocení čtyř částí talentové zkoušky.
Za hodnocení ZŠ za 7. a 8. třídu z předmětů: CJL, ANJ/NEJ, DEJ, VV může maximální přepočtený počet
dosažených bodů být 6,67 tj. 10 %.
Části a) - c) talentové zkoušky hodnotí nezávisle na sobě 7-8 výtvarníků školy. Je důsledně dodržováno ustanovení o
anonymitě zkoušek. Průměrné bodové hodnocení tří částí a) – c) talentové zkoušky společně s výsledkem
z pohovoru vytvoří pořadí výsledků talentových zkoušek, které je předpokladem pro postup v přijímacím řízení a
spolu s hodnocením vybraných předmětů ze ZŠ tvoří podklady pro celkové hodnocení. Jednotlivým částem zkoušky
je přiřazena váha v procentech (uvedeno v pravém sloupci).
Uchazeči o studium, kteří jsou zařazení mezi žáky se specifickými poruchami učení, doloží tuto skutečnost
potvrzením od lékaře nebo z pedagogicko-psychologické poradny přiložením k přihlášce.
Přijímací řízení se koná v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke
střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších právních předpisů.
Zájemci o studium předají přihlášku řediteli střední školy nejpozději 17. května 2019. Ke studiu přijímáme rovněž
starší uchazeče, kteří přiloží k přihlášce životopis a mohou rovněž požádat o uznání předchozího vzdělání či o přijetí
do vyššího ročníku.
Podle § 36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) má účastník přijímacího řízení možnost se před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí a podle § 38 téhož zákona má právo nahlížet do spisu. Toto může
účastník učinit v 13. 6. 2019 od 8.00 do 12.00 hod. v sekretariátu školy.
Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci
nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 12. 6. 2019; pokud uchazeč vykoná
talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá
rozhodnutí o nepřijetí uchazeče a celkové výsledky vlastního přijímacího řízení budou vyvěšeny pod přiděleným
registračním číslem uchazeče na vývěsce u vchodu v budově školy a zároveň budou výsledky zveřejněny na
webových stránkách školy v období od 14. 6. 2019 do 27. 6. 2019.
Proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí a to
prostřednictvím ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, 468 22 Železný Brod, Smetanovo zátiší 470
ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.
Případné dotazy a nejasnosti ohledně přijímacího řízení nebo odvolacího řízení Vám rádi zodpovíme osobně nebo
telefonicky.
V Železném Brodě
8. 4. 2019

MgA. Libor Doležal
ředitel školy
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