Přijímací řízení
Ředitel
VOŠ obalové techniky a SŠ ve Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace

vyhlašuje v souladu s platnými právními předpisy druhé kolo talentové zkoušky do oboru
82-41-M/11 Design interiéru a nábytku (pouze čtyřleté denní studium, střední vzdělání s
maturitní zkouškou) pro školní rok 2013/2014.

Termín talentové zkoušky: 8. 3. 2013
Kritéria přijetí:
1. Domácí práce (3 až 5 ks)
2. Úkol: prostorová práce dle zadaného tématu
s použitím předloženého materiálu (3 hodiny)
3. Barevná kompozice (2 hodiny) - vodovky, tempera, křídy
Formát A3 (hodnotí se barevné provedení, technika malby
nebo kresby)

max. 30 b
max. 30 b
max. 30 b

Maximálně lze při talentové zkoušce získat 90 bodů. V rámci přijímacího řízení škola dále
hodnotí uchazeče podle těchto kritérií:
Průměr známek (poslední dvě studovaná pololetí – uvedeno na přihlášce) maximálně 5
bodů, doložená účast na výtvarné soutěži + 10 bodů za každou výtvarnou soutěž.
Domácí práce musejí uchazeči doručit nejpozději v den talentové zkoušky (osobně). Po
vykonání talentové zkoušky budou práce připraveny k vyzvednutí. Pro úspěšné vykonání
talentové zkoušky je nutné dosáhnout minimálně 80 bodů. Pokud splní podmínky přijímacího
řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku
hodnocení přijímacího řízení.
Počet přijímaných pro školní rok 2013/2014 na obor vzdělání Design interiérů a nábytku je
30 uchazečů, v druhém kole bude přijato maximálně 17 uchazečů.
Přihlášku ke studiu je nutné podat řediteli školy poštou nebo osobně do 26. února 2013.
Základní škola, ze které se uchazeč hlásí, potvrdí prospěch ve dvou posledních hodnocených
pololetích na zadní straně tiskopisu přihlášky (je možné doložit ověřené kopie vysvědčení z
tohoto období). Nezletilí uchazeči doplní jméno, adresu a podpis zákonného zástupce.
Přihlášku si můžete stáhnout a vytisknout z webových stránek školy, sekce Formuláře.
Přihlášení uchazeči budou ke zkoušce písemně pozváni. Pozvánka bude obsahovat podrobný
soupis pomůcek potřebných k talentové zkoušce a kritéria pro přijetí.

V případě zdravotních potíží, které vyžadují zvláštní přístup u talentové zkoušky nebo v
průběhu studia, doložte k přihlášce potvrzení od lékaře.

Poučení
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy
http://www.odbornaskola.cz a na tabuli ve vestibulu školy do tří pracovních dní po ukončení
přijímacího řízení. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých
uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí zásilkou do vlastních rukou zákonného zástupce
uchazeče nebo plnoletému uchazeči.
Ust. § 60a odst. 6 a 7 školského zákona:
(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za
včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku
úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce
6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový
lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek
na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Nepřijatým uchazečům škola oznámí výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Při
nedoručení se ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb po dobu 5 pracovních
dnů, pak je považováno za doručené. Odvolací lhůta proti rozhodnutí v případě nepřijetí jsou 3
pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele VOŠ obalové techniky a SŠ
Štětí, Kostelní 134, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje. Přijatí zletilí uchazeči nebo
zákonní zástupci přijatých nezletilých uchazečů si mohou rozhodnutí o přijetí převzít osobně dne
11. 3. 2013 od 10 do 18 hod. v budově školy v Kostelní 134 ve Štětí.

Ve Štětí 25. ledna 2013

PhDr. Jiří Konvalinka
ředitel školy

