
I. Kritérium talentové zkoušky a způsob hodnocení jeho splnění 

Školní část: 

Kritériem je artefakt vytvořený podle zadaného tématu, přičemž uchazeč si volí jedno ze 3 zadání. 

Uchazeč bude hodnocen podle výsledku talentové zkoušky 0 body až 30 body. 

Výtvarný úkol na zadané téma, skládající se ze dvou částí (celkem 3 hodiny). 

a. Návrh interiérového objektu (výtvarně zpracovaný autorský návrh, popis významu/funkce 

objektu, označení základních rozměrů, možnosti barevného provedení, tvarové varianty) 
b. Model (výroba papírového modelu z předchozího návrhu, prezentuje tvarové, barevné varianty, 

význam/funkci) 

Domácí práce: 

Kritériem je 5 – 10 uchazečem vytvořených domácích prací. Předložené práce budou hodnoceny 0 

body až 30 body. 

Doporučujeme přinést práce z každé kategorie. 

Formát odevzdávaných prací: max. A1. (V případě rozměrných realizací a kategorie d., stačí 

přinést fotodokumentaci.) 

Kategorie: 

a. Volná tvorba: libovolná témata a techniky (např. fantazijní i školní práce, atd.) 

b. Design: technika kresby/malby vybraných objektů užitého designu (např. nábytek, stroje, 

elektrospotřebiče, grafické návrhy tapet, bytového textilu, móda, aj.) 

c. Prostor: technika kresby/malby celků nebo částí prostorů (např. různé typy architektury, interiérů, 

exteriérů, inženýrské stavby, případně příroda, aj.) 

d. Objekt: libovolná témata a techniky jakékoli prostorové tvorby (např. objekty z hlíny, papíru, klasické 

modelářství, odlévání, výroba šperků, aj.) 

Uchazeč může za talentovou zkoušku získat nejvýše 60 bodů. 

Ředitel školy stanovil pro úspěšné splnění talentové zkoušky minimální hranici, které je nutné 

dosáhnout pro pokračování v přijímacím řízení. Touto hranicí je 20 bodů.  

 

Pro hodnocení obou částí talentové zkoušky stanovil ředitel Vyšší odborné školy obalové techniky a 

Střední školy, Štětí, Kostelní 134, příspěvkové organizace komisi ve složení:  

- Předseda: Mgr. Libor Uher  

- Členové: Doc. Mgr. Martin Mrázik, PhD. a Mgr. Jan Hrubeš  

 

II. Hodnocení splnění kritérií v rámci pokračování v přijímacím řízení 

Uchazeči, kteří vykonají talentovou zkoušku úspěšně, tedy získají z ní 20 a více bodů, pokračují v 

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

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace 

bude ředitelem hodnotit splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle 

1. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 



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

 

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a způsob 

hodnocení jeho splnění 

Uchazeč bude ohodnocen za průměry, které získal z povinných předmětů na vysvědčení v 1. a 2. 

pololetí osmé třídy nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií podle následující tabulky: 

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. 

 

Každé pololetí bude hodnoceno zvlášť. Uchazeč za hodnocení prospěchu v 1. pololetí 8. třídy může 

získat 0 bodů až 25 bodů, za hodnocení prospěchu 2. pololetí 8. třídy může získat také 0 bodů až 25 

bodů. Celkem tedy za hodnocení vysvědčení z předchozího vzdělávání může získat maximálně 50 

bodů. 

  

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče a způsob 

hodnocení jejich splnění 

Za každou doloženou účast na výtvarné soutěži na úrovni okresu a výše s umístěním do 3. místa může 

uchazeč obdržet 2 body. Maximálně možný počet takto získaných je stanoven na 10. 

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

může uchazeč tedy získat maximálně 10 bodů. 

 

III. Stanovení pořadí a rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí ke studiu 

Po sečtení bodů z talentové zkoušky a bodů, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče, stanoví ředitel sestupné pořadí uchazečů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).  

Celkový maximální počet bodů, které může uchazeč získat je 120 (60 bodů za talentovou zkoušku, 50 

za prospěch a 10 za další skutečnosti).  

Přijato bude prvních 12 uchazečů s nejvyšším celkovým počtem dosažených bodů. Jedno místo 

nechává ředitel školy volným pro potřebu odvolacího řízení. 

 

Postup v případě rovnosti bodů 

V případě rovnosti bodů uchazečů na 12., 13. a dalších místech, jsou přijati všichni uchazeči. 

Příklad: Získají-li uchazeči, kteří se v přijímacím řízení umístili na 12., 13., 14. a 15. místě stejný počet 

bodů, jsou přijati všichni.  

 


