
Ředitel Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy, Štětí, Kostelní 134, příspěvkové 

organizace, vyhlásil podle zákona 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 383/2005 Sb., 

zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., 

zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., 

zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., 

zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., 

zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., 

zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., 

zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu 

č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 

178/2016 Sb., zákona č. 101/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 167/2018 Sb., zákona č. 

46/2019 Sb., zákona č. 284/2020 Sb., zákona č. 349/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 

94/2021 Sb. dne 8. 4. 2022 druhé kolo přijímacího řízení do oboru 82-41-M/11 Design interiéru 

v denní formě vzdělávání a s nástupem do prvního ročníku ve školním roce 2022/23. 

Talentová zkouška se koná dne 26. 4. 2022 od 8.30 hod. v budově školy v Kostelní 134. 

Ke vzdělávání ve střední škole ředitel Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy, Štětí, 

Kostelní 134, příspěvkové organizace (dále jen ředitel školy) přijme pouze uchazeče, kteří splnili 

povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní 

docházky, pokud školský zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro 

přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. 

Ředitel školy stanovil pro 2. kolo přijímacího řízení následující kritéria přijímání s tím, že 

předpokládaný počet uchazečů přijímaných v tomto kole do oboru 82-41-M/11 Design interiéru je 2. 

 

I. Kritérium talentové zkoušky a způsob hodnocení jeho splnění 

1. Školní část: 

Kritériem je kresba na zadané téma. Uchazeč bude hodnocen podle výsledku talentové zkoušky 

(kvality práce, talentu) 0 body až 30 body. 

2. Domácí práce: 

Kritériem je 5 – 15 uchazečem vytvořených domácích prací. Předložené práce budou hodnoceny 

podle kvality prací a talentu uchazeče 0 body až 30 body. 

Uchazeč může získat za talentovou zkoušku nejvýše 60 bodů.  

 

Pro hodnocení obou částí talentové zkoušky stanovil ředitel školy komisi ve složení:  

Předseda: doc. Mgr. Martin Mrázik, PhD. 

Členové: MgA. Petr Kubelka, Mgr. Libor Uher 

 

Hranice úspěšnosti 

Hranici úspěšnosti, které je potřeba pro splnění kritérií talentové zkoušky dosáhnout, stanovil ředitel 

školy na 20 bodů. 



Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému 

zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 27. dubna 

2022. 

 

II. Hodnocení splnění kritérií v rámci pokračování v přijímacím řízení 

Uchazeči, kteří vykonají talentovou zkoušku úspěšně a dosáhnou hranice úspěšnosti nebo ji jejich 

bodový zisk překročí, pokračují v přijímacím řízení.  

V souladu s ustanovením § 60d, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, ředitel školy 

ohodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle: 

1. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 

2. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 

 

1. Kritérium hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a způsob jeho 

ohodnocení v bodech 

Uchazeč bude hodnocen za průměry z povinných předmětů na vysvědčení z 1. a 2. pololetí osmé třídy 

nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií podle následující tabulky: 

průměr známek 1,00 – 1,50 1,51 – 1,75 1,76 – 2,00 2,01 – 2,25 2,26 – 2,50 2,51 a výše 

počet bodů 25 b. 20 b.. 15 b. 10 b. 5 b. 0 b. 

Za hodnocení prospěchu v 1. pololetí 8. třídy může uchazeč získat 0 bodů až 25 bodů, za hodnocení 

prospěchu 2. pololetí 8. třídy může uchazeč získat 0 bodů až 25 bodů. Celkem tedy za hodnocení 

vysvědčení z předchozího vzdělávání lze získat maximálně 50 bodů. 

  

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče a 

způsob jejich hodnocení v bodech 

Za každou doloženou účast na výtvarné soutěži nebo výstavě výtvarných děl na úrovni obce, okresu a 

výše může uchazeč obdržet 2 body. Maximálně možný počet takto získaných byl stanoven na 10. 

Za hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

může uchazeč tedy získat maximálně 10 bodů. 

 

Celkový maximální počet bodů, které může uchazeč získat je 120. 

 

III. Stanovení pořadí uchazečů a rozhodnutí o přijetí 

Ředitel školy stanoví pořadí uchazečů na základě celkového počtu bodů získaných za talentovou 

zkoušku, hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují 

vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazečů podle odstavců I. a II. A to v sestupném slova smyslu 

(první v pořadí získá nejvíce bodů). 

Přijati budou první dva uchazeči, kteří získají nejvyšší počet bodů.  

 

Postup v případě rovnosti bodů 



V případě rovnosti bodů uchazečů na 2. a dalších místech, kteří splnili kritéria přijímacího řízení podle 

odstavců I. a II., jsou přijati ti uchazeči do počtu 2, kteří získali více bodů z talentové zkoušky. Pokud i 

nadále trvá rovnost, budou přijati všichni uchazeči, kteří mají stejně bodů jako uchazeč na 2. místě. 

  

Ředitel školy zveřejní na nástěnce ve vestibulu školy v budově v Kostelní ulici a na 

www.odbornaskola.cz seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazečů 9. května 

2022. 

 

Poučení o opraveném prostředku 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 dnů ode dne jeho doručení. Prvním dnem 

lhůty pro podání odvolání je den následující po dni doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u 

ředitele Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy, Kostelní 134, příspěvkové organizace a 

rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje. Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním 

napadnout výrokovou část rozhodnutí,  

jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 

nepřípustné. Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 

odst. 2 téhož zákona. 

 

Ve Štětí dne 8. 4. 2022 

 

 

 

 

PhDr. Jiří Konvalinka 
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