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Vyhlášení přijímacího řízení ve formě 

 talentové zkoušky pro uchazeče  
na školní rok 2023/2024 

pro obor 82-41-M/07 Modelářství  
a návrhářství oděvů 

 
 

V souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 
SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DESIGNU s.r.o. přijímací řízení ve formě talentové zkoušky 
do prvního ročníku čtyřletého denního studia oboru 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 
design pro školní rok 2023/2024. 
 
Termín podání přihlášky: do 30. 11. 2022  
 
Termín konání talentové zkoušky: 9. nebo 10. 1. 2023  
(do přihlášky uchazeč uvádí pouze jeden vybraný termín). 
 
Přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy (osobně 
do kanceláře studijního oddělení školy, datovou schránkou zřízenou pro zákonného zástupce jako 
fyzickou osobu nebo doporučeně poštou). 
 
Přihláška musí obsahovat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru vzdělání 
(potvrzení přímo na přihlášce nebo jako samostatný posudek, který bude k přihlášce přiložen).  
Přihláška musí obsahovat základní školou potvrzené údaje o prospěchu uchazeče v povinných a 
volitelných vyučovacích předmětech za 2. pololetí 7. třídy a 2. pololetí 8. třídy, případně ověřené 
kopie příslušných vysvědčení. V případě, že uchazeč již není žákem základní školy, předloží také 
vysvědčení ze 7. a 8. třídy ZŠ (vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude nahrazeno 
vysvědčením za 1. pololetí školního roku 2019/2020). Pokud uchazeč má z české základní školy 
vysvědčení pouze se slovním hodnocením, zajistí uchazeč u příslušné základní školy převod slovního 
hodnocení do klasifikace (stupeň hodnocení 1 až 5). V případě studia v zahraniční škole nebo mimo 
území ČR je potřeba přiložit úřední překlad vysvědčení, které je ekvivalentem k vysvědčení v České 
republice za 2. pololetí 7. třídy a 2. pololetí 8. třídy ZŠ s převodem známek do škály hodnocení v České 
republice. 
 
Pokud uchazeč žádá o úpravu podmínek přijímacího řízení (uchazeč se speciálními vzdělávacími 
potřebami), je třeba doručit doporučení školského poradenského zařízení, které musí obsahovat 
přesné vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání talentové zkoušky. Doporučení se odevzdává 
zároveň s přihláškou. 
 
V souladu s ustanovením § 20 odst. 4 školského zákona u uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v 
zahraniční škole, bude znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru 
vzdělání, ověřena rozhovorem. Pokud uchazeč neprokáže při rozhovoru dostatečnou znalost českého 
jazyka pro následující vzdělávání v daném oboru, je to důvod pro jeho nepřijetí. 
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Kritéria pro přijetí a zařazení do studia na  
SOUKROMÉ STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE DESIGNU, s.r.o. pro obor: 

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 
 
Kritéria pro přijetí platí pro 1. a 2. kolo přijímacích talentových zkoušek i pro konání dodatečných 
talentových zkoušek, stejně tak pro talentové zkoušky konané při přestupu z jiné školy. 
 

1. Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před 
splněním povinné školní docházky do doby nástupu výuky, tj. 4. 9. 2023 
 

2. Průměrný prospěch na vysvědčení za 2. pololetí 7. třídy a 2. pololetí 8. třídy ze základní školy 
převedený na body. 
Uchazeč může za prospěch získat maximálně 10 bodů. 

 
3. Úspěšné vykonání talentové zkoušky. Talentová zkouška se skládá ze dvou částí:  
 

1. část - Ukázka domácích prací (20 kusů) 
Obsah domácích prací: 
• 4 x zátiší – hranatý, kulatý předmět, sklo, drapérie (kresba tužkou/uhlem, min. formát A2) 
• 4 x zátiší s výraznou materiálovou strukturou (malbou, tuší a akvarelem min. formát A2) 
• 3 x fantazijní ilustrace na vámi zvolené téma (technika koláž v kombinaci s kresbou / malbou / 

tuší...min. formát A3) 
• 4 x práce vztahující se k oboru na vámi zvolené téma - návrh potisku / textury, návrhy oděvů / 

doplňků, experiment s materiály, libovolná technika a formát, možné i fotografie daných věcí) 
• 3 x volná tvorba  
• příp. další doprovodné práce libovolného tématu a techniky 

 
Domácí práce donesete k talentové zkoušce. Všechny domácí práce si po zkouškách odnese 
uchazeč domů. 
Uchazeč může za domácí práce získat maximálně 20 bodů. Pro úspěšné splnění této části talentové 
zkoušky musí uchazeč získat minimálně 10 bodů z tohoto úkolu. 
 

2. část - Talentová zkouška ve škole 
Na talentovou zkoušku do školy si uchazeči donesou: 

• 2 x čtvrtku A2 
• měkké tužky / uhel / rudku a gumu 
• pastelky / akvarel / temperové barvy, štětce, nádobu na vodu  
• lepidlo na papír, nůžky 
• další výtvarné pomůcky podle vlastního uvážení 

 

Průběh talentové zkoušky ve škole 
1. Kresba tužkou, uhlem nebo rudkou na čtvrtku A2 – zátiší s předměty.  

Uchazeči mají k dispozici 120 minut na zpracování úkolu. 
2. Návrh kolekce šatů (4 návrhy) skládající se z koláže (2 návrhy) a barevné kresby (2 návrhy) s 

důrazem na jedinečný tvar na dané téma na čtvrtku A2. Potištěné papíry budou k dispozici 
na místě. 
Uchazeči mají k dispozici 120 minut na zpracování úkolu.  

Uchazeč může v talentové zkoušce ve škole získat maximálně 40 bodů (0 – 20 bodů za kresbu, 0 – 20 
bodů za návrh kolekce šatů). Pro úspěšné absolvování talentové zkoušky ve škole musí uchazeč získat 
minimálně 10 bodů z každého z těchto dvou úkolů.  
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Hodnocení: 
 
 

Průměrný prospěch na vysvědčení za 2. pololetí 7. třídy 
a 2. pololetí 8. třídy ze ZŠ převedený na body 

 
Uchazeč může za prospěch získat maximálně 10 bodů. 
 

Průměrný prospěch 
 za 2. pol. 7. třídy ze ZŠ Body 

1,00 – 1,30 5 
1,31 – 1,60 4 
1,61 – 1,90 3 
1,91 – 2,20 2 
2,21 – 2,50 1 
2,51 – 5,00 0 

 
Průměrný prospěch 

 za 2. pol. 8. třídy ze ZŠ 
Body 

1,00 – 1,30 5 
1,31 – 1,60 4 
1,61 – 1,90 3 
1,91 – 2,20 2 
2,21 – 2,50 1 
2,51 – 5,00 0 

 
 

Talentová zkouška 

 
Uchazeč může v talentové zkoušce získat celkem maximálně 60 bodů. Každý ze tří úkolů (domácí 
práce, kresba zátiší ve škole, návrh kolekce šatů ve škole) je hodnocen dle 4 kritérií hodnocení. Za 
každé kritérium je možné získat max. 5 bodů, celkem je tedy možné získat z každého úkolu max. 20 
bodů.  
 
Pro úspěšné absolvování talentové zkoušky musí uchazeč získat minimálně 10 bodů z každého ze 
tří úkolů (domácí práce, kresba zátiší ve škole, návrh kolekce šatů ve škole).  
 
Kritéria hodnocení (podrobný rozklad hodnocení 20 bodů): 
 

Zpracování kompozice 0 – 5 bodů 
Čistota provedení/adjustace 0 – 5 bodů 
Technické provedení 0 – 5 bodů 
Výtvarné provedení 0 – 5 bodů 
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Stupeň hodnocení: 
 

0 bodů Zadání nebylo splněno.  

1 bod 
V hodnoceném kritériu má vážné nedostatky a chyby. Kvalita výsledků jeho 
činnosti je na velice nízké úrovni. Z práce nejsou patrné předpoklady pro studium 
daného oboru. Na práci uchazeče je vidět jen minimální zájem o daný obor. 

2 body 

V hodnoceném kritériu se projevují nedostatky. Kvalita výsledků jeho činnosti je 
na nízké úrovni. Jeho myšlení není tvořivé. Z výsledku práce jsou patrné malé 
předpoklady pro studium daného oboru. Práce uchazeče vypovídá o malém zájmu 
o obor. 

3 body 
V hodnoceném kritériu má menší nedostatky. Práce uchazeče je v celku správná, 
ale málo tvořivá. Výsledek není dostatečně ucelený, ale je zde je vidět potenciál 
pro zvládnutí daného oboru. Na práci uchazeče je vidět zájem o daný obor. 

4 body 
Hodnocené kritérium je bez větších nepřesností. Ve své práci uplatňuje tvořivost. 
Výsledek je ucelený a vypovídá o předpokladech pro studium daného oboru. Na 
práci uchazeče je vidět zájem o daný obor. 

5 bodů 

Hodnocené kritérium je přesné. Uplatňuje kreativní přístup ke své práci, výsledek 
je ucelený a vypovídá o talentu a jeho dobrých předpokladech pro studium daného 
oboru. Na práci uchazeče je vidět patrný zájem o daný obor a dobrou orientaci 
v něm. 

 
Uchazeči budou přijímáni ke studiu podle celkového pořadí dosaženého počtu bodů za průměrný 
prospěch na vysvědčení za 2. pololetí 7. třídy a 2. pololetí 8. třídy ze ZŠ převedený na body a 
v talentové zkoušce.  
 

Celkem může uchazeč získat max. 70 bodů (10 bodů vysvědčení, 20 bodů domácí práce, 20 bodů 
kresba zátiší ve škole, 20 bodů návrh kolekce šatů ve škole).  
 

Minimální celkový počet bodů pro úspěšné absolvování talentové zkoušky je 30 bodů s tím, že 
uchazeč musí získat minimálně 10 bodů z každého ze tří úkolů talentové zkoušky (domácí práce, 
kresba zátiší ve škole, návrh kolekce šatů ve škole).  
 

Pozn.: Pokud dosáhnou někteří uchazeči stejný počet bodů v celkovém součtu, posune se na vyšší 
místo uchazeč s vyšším počtem bodů za jednotlivé úkoly v tomto pořadí: návrh kolekce šatů, kresba, 
domácí práce, vysvědčení. 
 
Předpokládaný počet přijímaných studentů: 6 
 
V Praze dne 30. 10. 2022  
 

MgA. Zbyněk Linhart v.r. 
        ředitel školy 
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