
  
 

 

Ředitelka školy vyhlašuje l. kolo přijímacího řízení pro obor 

31- 43- M/01 Oděvnictví pro školní rok 2021/2022 
 

Denní studium – čtyřletý studijní obor s maturitou  dle školního vzdělávacího  programu  

 

Oděv, módní a marketingové poradenství 
se zaměřením na   modeling, vizáž  a styl.   

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 30 (1  třída)  

 

V 1. kole přijímacího řízení budou všichni uchazeči konat jednotné přijímací zkoušky formou 

testu z českého jazyka a literatury a didaktického testu z matematiky a její aplikace. Dalším 

kritériem bude průměrný prospěch za 1. pololetí 8. třídy. Uchazeč odevzdá přihlášku na 

předepsaném tiskopisu  ředitelce VOŠON a SPŠO do 1. března  2021. Vzhledem k současné 

epidemiologické situaci na přihlášce nemusí být vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti.  

Přihláška musí být podepsána uchazečem i jeho zákonným zástupcem, povinným údajem je i 

mailová adresa a telefonní kontakt. 

Kritéria pro přijetí:  

1. vykonání  jednotné přijímací zkoušky dne 12. 4. nebo 13. 4 2021              100 bodů 

2. hodnocení na vysvědčení z předcházejícího vzdělávání: 

      tj. průměr známek v 1. pololetí 8. třídy základní školy                         40 bodů 

                                                                                                                         

              celkem                                                                                                     140 bodů 

Ke studiu budou přijati uchazeči dle bodového pořadí, kteří dosáhli minimálního 

počtu 45 bodů.  

Výpočet bodů z průměru ze ZŠ 
  (1;1,6> 40 bodů 

(1,6;2,1> 20 bodů 

(2,1;2,25> 10 bodů 

větší než 2, 3                      0 bodů 

 

Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve 

škole  mimo území ČR,  se při přijímacím řízení promíjí  na jejich žádost zkouška z CJL.  

Znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání se ověřuje rozhovorem. 



  
 

Ředitelka školy rozhodne do 8. března 2021 o nekonání jednotné přijímací zkoušky 

v případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet 

volných míst. V takovém případě budou všichni uchazeči v prvním kole přijati bez 

přijímacích zkoušek. Pokud ředitelka školy rozhodne o nekonání jednotné přijímací 

zkoušky, bude tato informace předána uchazečům mailem nejpozději do 19. března 2021. 

 

Dálkové studium – pětiletý studijní obor s maturitou dle školního vzdělávacího programu 

        

Oděvnictví a oděvní management. 

Nejvyšší počet  žáků:   30 (1 třída) 

Uchazeč, který splnil povinnou školní docházku, odevzdá vyplněnou přihlášku na 

předepsaném tiskopisu  do 1. března 2021  ředitelce VOŠON a SPŠO. 

Uchazeči mohou požádat o zařazení do vyššího ročníku po vykonání rozdílových 

zkoušek. 

Ke studiu budou  přijati  uchazeči bez přijímacích zkoušek. 

 

V Praze dne   29. 1. 2021                                Ing. Monika Tělecká 

                                                                              ředitelka školy 

 

 


