
 

Čj. 359/2017 

 

Kritéria Střední školy řemeslné v Jaroměři 

k zajištění přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 
UMĚLECKÉ OBORY 

 

Zajištění vychází ze školského zákona č.561/04 Sb. a vyhlášky MŠMT č.671/04 Sb., kterou se 

stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 

A. Časový harmonogram a kritéria přijímacího řízení  

 

1. Uchazeči, kteří se přihlásí do denní formy vzdělávání  oborů vzdělání pro 

dosažení středního vzdělání s výučním listem. 
 

Přihláška : a)  přihláška musí obsahovat lékařský posudek dle §1odst.1 písm.g) vyhlášky 

č.671/2004 Sb. (stačí na tiskopis přihlášky) 

         b) součástí přihlášky je souhlasné vyjádření nezletilého uchazeče (podpis) 

         c) pro první kolo přijímacího řízení musí být přihláška na tiskopisu předepsaném 

MŠMT  

 

 

2. Obory : umělecký keramik, umělecký kovář a zámečník, pasíř 
U oborů 82-51-H/04 umělecký keramik a 82-51-H/01 umělecký kovář a zámečník, pasíř bude dle § 

62 zákona č.561/04 Sb. a zákona č. 49/2009 ve znění pozdějších předpisů provedena v rámci 

přijímacího řízení talentová zkouška.  

 

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019 

1. Splnění povinné školní docházky. 

2. Úspěšné složení talentové zkoušky (tj. dosažení min. 50% z max. bodového hodnocení). 

3. Pořadí přijímaných uchazečů bude stanoveno podle následujícího bodového ohodnocení - 

platí při vyšším počtu přihlášených uchazečů než je plánovaný počet přijímaných žáků. 

Bodové hodnocení : 

a) Dosažený studijní průměr v I. pololetí posledního ročníku   

průměr 1,0         +400 bodů 

průměr 1,1         +390 bodů 

průměr 1,2         +380 b. 

každá 0,1 horšího průměru znamená odpočet 10 bodů (např. průměr 2,9=+210 b.)  

                                    

b) Absolvování školní docházky 

Uchazeči, kteří úspěšně absolvovali I. pololetí 9. ročníku ZŠ  +200 b. 

Uchazeči, kteří neúspěšně absolvovali I. pololetí 9. ročníku ZŠ  +100 b. 

Uchazeči z 8. roč. ZŠ        +  50 b. 

Uchazeči ze 7. roč. ZŠ       +  20 b. 

 

 



c) Hodnocení talentové zkoušky 

Max. počet          +200 b. 

Min. počet               0 b. 

Hranice pro úspěšné složení zkoušky      +100 b. 

          

d) Hodnocení  známky z chování  

v I. pololetí závěrečného ročníku hodnocen velmi dobré   +100 b. 

v I. pololetí závěrečného ročníku hodnocen uspokojivé   +  50 b. 

v I. pololetí závěrečného ročníku hodnocen neuspokojivé        0 b 

 

Pomocné kritérium – při rovnosti bodů uchazečů hodnocených podle a), b), c), d) 

Hodnocení  prospěchu v jednotlivých předmětech matematika, český jazyk, cizí jazyk 

(hodnoceno součtem bodů z každého předmětu) 

Známka 1          +  60 b. 

Známka 2         +  40 b. 

Známka 3         +  20 b. 

Známka 4         +    5 b. 

Známka 5               0 b. 

Talentová zkouška se skládá z modelování z hlíny a kresby tužkou. Při talentové zkoušce bude žák 

prověřen z kresby zátiší podle dané skladby tří objektů (např. kužel, jehlan, válec, hranol) a ručního 

vymodelování zadaného trojrozměrného objektu. Časové vymezení celé zkoušky jsou 3 hodiny. 

Materiálem pro modelování je keramická hlína. Bude hodnoceno umělecké vypracování kresby a 

modelování s možností získání od 0-100 bodů za každou část talentové zkoušky (200 bodů je  

maximum - nejlepší výsledek). Pro úspěšné vykonání talentové zkoušky musí uchazeč získat  

min.100 bodů. 

  

Počet přijatých žáků je limitován počtem žáků, které můžeme přijmout do prvního ročníku, kapacita 

je stanovena zřizovatelem (viz.dále) a maximálním počtem žáků ve třídě (30 žáků). 

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260, v 

souladu s §62  odst.2 a § 183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejní nejpozději do 

15.2.2018 seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem a pořadí uchazečů pod registračním 

číslem podle výsledků hodnocení v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku pro školní 

rok 2018/2019 a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. 

Před vydáním rozhodnutí je Vám dána možnost seznámit se s podklady podle zákona č.500/2004 

Sb., § 36 správního řádu, a to konkrétně 6.2.2018 od 8.00 hod. – 10.00 hod. v budově školy. 

Dne 7.2.2018 bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům. 

Informace o přiděleném registračním čísle budou uchazečům zaslány do konce prosince 2017. 

 

 

Termíny 
 

a) Obory vzdělání s talentovou zkouškou pro první kolo přijímacího řízení : 

- zveřejnění termínu konání talentové zkoušky, kritérií pro přijetí a předpokládaném počtu 

přijímaných uchazečů  -  do 31.10.2017 

- pro první kolo přijímacího řízení je nutné podat přihlášku -  do 30.11.2017 

- pro talentovou zkoušku v rámci prvního kola přijímacího řízení stanovuji následující dva 

  termíny:  4.1.2018 a 5.1.2018 

- pozvánka k talentové zkoušce bude zaslána minimálně 14 dní před jejím konáním 



- po vykonání talentové zkoušky bude v ten den (v rámci přijímací řízení) talentová zkouška 

vyhodnocena 

 

Další kola přijímacího řízení : 

 - zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení, pozvánka se 

zasílá 7 pracovních dnů před termínem konání talentové zkoušky. O vyhlášení dalšího kola 

přijímacího řízení informuje ředitelka Střední školy řemeslné Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje a uvádí počet volných míst v oborech. 

 

 

B. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů od 1.9.2018 
 

82-51-H/01    umělecký kovář a zámečník, pasíř          14  žáků  

82-51-H/04    umělecký keramik                              7 žáků 

 

 

 

 

 

C.Personální zajištění 
  

Složení komise: 

Mgr. Jitka Kočišová – ředitelka školy 

Ing. Ondřej Štajgl – zástupce ředitelky pro odborné předměty 

Ing. Petr Valášek -  zástupce ředitelky pro všeobecně vzdělávací předměty    

Mgr. Dimitre Zavalov – předseda metodické komise pro umělecké obory  

 

Odpovídá: Ing. Ondřej Štajgl, Ing. Petr Valášek,  

 

 

 

 

 

V Jaroměři 19.10.2017               Mgr. Jitka Kočišová 

                                                                                          ředitelka Střední školy řemeslné v Jaroměři   


