
 

Ředitel VOŠ obalové techniky a SŠ vyhlašuje 1. kolo přijímacího 

řízení do oboru 

82-41-M/11 Design interiéru a nábytku 

čtyřleté denní studium, střední vzdělání s maturitní zkouškou 

ve školním roce 2022 - 2023 

Studujte moderní, prestižní obor, vhodný pro kreativní lidi.  Studium tohoto oboru je vhodné 
pro chlapce a dívky s dobrým prospěchem, tvořivostí a výtvarným projevem se zájmem  
o atraktivní povolání bytových architektů a designérů, kteří se zabývají navrhováním interiérů. 

Žáci se v průběhu studia seznámí s dějinami výtvarné kultury a nábytkové tvorby, s různými 
technikami kresby a malby, naučí se navrhovat nábytek, vybavení a zařízení interiérů včetně 
návrhu barevného řešení, výběru podlahových krytin, bytových textilií a osvětlení. Podrobně se 
seznámí s materiály a technologií výroby nábytku, naučí se zpracovávat konstrukční dokumentaci, 
vytvářet modely a konkrétní výrobky dle vlastních návrhů na odborných pracovištích dílen a 
ateliérů.  

Máte-li zájem o kterýkoliv z našich oborů, rádi Vás přivítáme na dnu otevřených dveří v úterý 
9. listopadu 2021 od 9 do 16 hodin. Pokud se dne otevřených dveří nemůžete zúčastnit, neváhejte 
nás kontaktovat na tel. čísle 411 152 000 a domluvíme si jiný den a čas. 

Přihlášky se podávají do 30. listopadu 2021 

První termín 1. kola talentové zkoušky je 5. ledna 2022 

Druhý termín 1. kola pak 6. ledna 2022 

Kritéria přijetí: 
 

Součástí přijímacího řízení je talentová zkouška, která se skládá z hodnocení odevzdaných 
domácích prací a školní talentové zkoušky.  

1. Domácí práce (5 až 15 ks) max. 30 b 
2. Školní talentová zkouška  dle zadaného tématu (3 hodiny)  max. 30 b 

 

Další částí přijímacího řízení je hodnocení prospěchu z povinných předmětů na ZŠ a účasti ve 
výtvarných soutěžích. Podrobná kritéria pro hodnocení prospěchu na vysvědčení z 1. a 2. pololetí osmé 
třídy jsou obsažena v následující tabulce: 

 
průměr známek 1,00 – 1,50 1,51 – 2,00 2,01 – 2,25 2,26 – 2,50 2,51 – 2,75 

počet bodů 25 b 20 b 15 b 10 b 5 b 

 

Za každou doloženou účast na výtvarné soutěži na úrovni okresu a výše s umístěním do 3. místa obdrží 
uchazeč 2 body. Maximálně možný počet takto získaných bodů je 10. 
Součástí přijímacího řízení není žádná další přijímací zkouška např. z českého jazyk nebo matematiky. 
 
Maximální celkový počet bodů, kterého lze dosáhnout, je 30+30+25+25+10, tedy 120 bodů.  



 

Hranice úspěšnosti, které je potřeba pro přijetí dosáhnout, je 60 bodů. 
 
Domácí práce musí uchazeči doručit v den talentové zkoušky (osobně). Po vykonání talentové zkoušky 
budou práce připraveny k vyzvednutí.  
 
Do oboru přijmeme maximálně 15 uchazečů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, 

než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí pořadí stanovené podle počtu bodů získaných z 

přijímacího řízení. V případě rovnosti bodů uchazečů na 15., 16. a dalších místech, kteří mají 60 a více 

bodů, jsou přijati všichni uchazeči, kteří dosáhli stejného počtu bodů, jaký získal uchazeč na 15 místě. 

Příklad: Získají-li uchazeči, kteří se v přijímacím řízení umístili na 14., 15., 16. a 17. místě, 60 bodů, 

jsou přijati všichni.  

 

Práce charakteru počítačové grafiky přijímáme pouze v tištěné podobě. Práce předávejte vložené do 

tvrdých desek se jménem, příjmením a adresou. Práce po dokumentaci a hodnocení budou vráceny  

v den přijímacích zkoušek. 

 

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží v případě, že podává přihlášku do oboru vzdělání  

s talentovou zkouškou, zápisový lístek v této základní škole, a to nejpozději do 30. listopadu. Ostatním 

uchazečům vydá zápisový lístek v uvedeném termínu příslušný krajský úřad. 

Podáním přihlášky není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole 

v jarním termínu. 

Upřesňující údaje s pozvánkou, časovým harmonogramem, potřebnými pomůckami apod. obdrží 

zákonný zástupce nebo plnoletý uchazeč v prosinci 2021 e-mailem. 

Zákonný zástupce nebo plnoletý uchazeč je povinen na přihlášku uvést kontaktní telefonní číslo a 

e-mailovou adresu. 

 

Zde uvádíme témata talentových zkoušek z minulých let: 

• VLNOVKA A TROJÚHELNÍK - maketa pohovky z výše uvedených tvarových definicí. Základní 
rozměry 40x15x8 cm. 

• GRAFICKÝ POTISK LÁTKOVÉHO ČALOUNĚNÍ - maketa pohovky, křesla, povlečení 

• INTERIEROVÝ PRVEK PRO ŽÍŽALU  - maketa v rozměrech 30x30x20 cm (rozměr je orientační) 

• TANČÍCÍ KRYCHLE - na dané téma vytvořit trojrozměrný objekt (vlnovka, karton, pevný 
papír...) 

• SKLÁDAČKA - pomocí skládání, překládání, ohýbání, apod. vytvořit trojrozměrný 
objekt (vlnovka, karton, papír...) 

• ZAČMÁRNÁ STRUKTURA - kresba 

• 10 PROUŽKŮ – libovolný objekt složený z deseti proužků (délka max. 40cm, šířka libovolná) 

• NŮŽKY - při vytváření požadovaného interiérového prvku vycházejte z tvaru nůžek 

• POKLIČKA - při vytváření požadovaného interiérového prvku vycházejte z tvaru pokličky 
 

 

 



 

 

Dne 6. 10. 2021 

PhDr. Jiří Konvalinka, ředitel školy 

 

 


