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                        Vyhlášení přijímacího řízení 
Vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

pro denní formu studia na střední škole, oboru vzdělávání s talentovou zkouškou 
 

82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba  
dle školního vzdělávacího programu: 

 
Kreativní modeling a design. 

 
Přihlášky na předepsaném formuláři  Přihláška ke vzdělávání – studiu do oboru vzdělání  
s talentovou zkouškou ve střední škole  se doručují na adresu školy do 30. 11. 2020. 
Součástí přihlášky musí  být vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti  uchazeče, podpis 
uchazeče i zákonného zástupce a kód datové schránky zák. zástupce, pokud schránku vlastní. 
Nejvyšší počet přijímaných uchazečů  16.  Talentová zkouška se koná dne 6. a 7. 1. 2021. 
 
V přijímacím řízení  bude uchazeč hodnocen podle těchto kritérií, které zohledňují i 
případné poruchy učení: 
      1.   výsledek talentové zkoušky, která se skládá z těchto částí: 
            hodnocení domácích  prací                        max. 15 bodů 
            kresba zátiší                                     max. 30 bodů 
            fantazijní malba                         max. 30 bodů 
                          75 bodů 

V přijímacím  řízení  bude  pokračovat  pouze  uchazeč,  který  vykonal  úspěšně  
talentovou zkoušku. 

2.  znalosti vyjádřené hodnocením na vysvědčení   z předchozího vzdělávání: 
pololetní vysvědčení z 8. třídy ZŠ                                             max. bodů 10 

            /nebo odpovídajícího stupně jiné školy/        
      3.   skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče: 
           Prokazatelně doložené výsledky: 
           účast v mezinárodní výtvarné soutěži - umístění do 3. místa                      3 body 
           účast v celostátní výtvarné soutěži      - umístění do 3. místa                      2 body           
 
Maximální počet bodů, které může uchazeč dle těchto kritérií získat, je  90. 
 
Dny otevřených dveří s informacemi o studiu budou upřesněny na webových stránkách 
školy www.vosonspso.cz  (sekce Pro veřejnost/Dny otevřených dveří). V současné době 
zvýšeného rizika infekční nákazy hygienické předpisy umožňují vstup do budovy školy 
pouze žákům, studentům a pedagogům. 
 
V Praze dne  15. 9. 2020 
 
Ing. Monika Tělecká 
ředitelka školy 
 


