
  
 

 

Ředitelka školy vyhlašuje l. kolo přijímacího řízení pro obor 

31- 43- M/01 Oděvnictví pro školní rok 2022/2023 
 

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 9. třídy. Přihlášku podává zletilý uchazeč 

nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče  osobně nebo doporučenou zásilkou na 

předepsaném tiskopisu  ředitelce VOŠON a SPŠO do 1. března  2022. Součástí přihlášky 

musí být vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče, případně doporučení školského 

poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro úpravy PŘ, jde-li o uchazeče se SVP. 

Uchazeči se SVP ředitelka školy upraví podmínky PŘ a uzpůsobí konání PZ podle 

doporučení ŠPZ.  V případě nezletilého uchazeče musí být přihláška 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 2022              100 bodů 

2. hodnocení na vysvědčení z předcházejícího vzdělávání: 

      tj.    známek v 1. pololetí 9. třídy základní školy                                   10 bodů 

                                                                                                                         

              celkem                                                                                                     110 bodů 

 

Ke studiu budou přijati uchazeči dle bodového pořadí, kteří dosáhli minimálního počtu 40 

bodů. Pokud nebude přijat v prvním kole plný počet uchazečů, bude vypsáno druhé kolo 

přijímacího řízení – informace na webových stránkách školy www.vosonspso.cz .  

 

Náhradní termín pro uchazeče, kteří se ze závažných důvodů nemohli dostavit v řádném 

termínu je 10. nebo 11. května 2022. 



  
 

V případě shodného počtu získaných bodů na rozhodném místě, bude o pořadí uchazečů 

rozhodnuto dle následujících kritérií: 

1) s lepším výsledkem u  jednotné přijímací zkoušky  

2) s lepším výsledkem průměru ZŠ 

 

 Výpočet bodů z průměru ze ZŠ: 

Průměr    ⟨1; 1,2⟩                10 bodů 

               (1,2; 1,4⟩               8 bodů 

               (1,4; 1,6⟩               6 bodů 

               (1,6; 1,8⟩               4 body 

               (1,8; 2⟩                  2 body         

               (2; 5⟩                     0 bodů 

 

U uchazečů s cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole  mimo 

území ČR, bude znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání ověřena pohovorem. 

 

Poučení  

Před vydáním rozhodnutí má zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče možnost 

využít svého práva na nahlížení do spisu. Nahlížet do spisu lze 28. dubna 2022 od 9 do 12 hodin v 

kanceláři ředitelky školy po předchozím telefonickém objednání na č. 266 710 944.  

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy www.vosonspso.cz 

a na dveřích ve vestibulu školy 29. dubna 2022. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům 

nezletilých nepřijatých uchazečů odešle 2. května 2022 rozhodnutí o nepřijetí zásilkou do vlastních 

rukou. Při nevyzvednutí zásilky je doba uložení na poštovním úřadě 10 dnů, pak je i nevyzvednutá 

zásilka považována za doručenou. Přijatým uchazečům škola zasílá také písemné oznámení o přijetí 

obyčejnou poštovní zásilkou. Den doručení tohoto oznámení není rozhodným datem pro předání 

zápisového lístku. Odvolání proti výsledku přijímacího řízení je možno podat do tří pracovních dnů 

ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává u ředitelky Vyšší odborné školy 

oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní, Jablonského 333/3 170 00 Praha7, a 

rozhoduje o něm Odbor školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 

111 21 Praha 1. Zápisový lístek si uchazeč vyzvedne ve své ZŠ. Uchazeči, kteří ZŠ nenavštěvují 

(starší uchazeči a cizinci), si zápisový lístek vyzvednou na Odboru školství místně příslušného 

Krajského úřadu. Pro pražské uchazeče je to Odbor školství a mládeže Magistrátu hlavního města 

Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1. Vyplněný zápisový lístek je nutno doručit doporučenou 



  
 

poštou nebo osobně ředitelce VOŠONSPŠO Jablonského 333/3 Praha 7, nejpozději do 16. května 

2022. Nepodá-li uchazeč zápisový lístek ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní 

účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke  vzdělávání. 

 

 

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 2022  ředitelce VOŠON a SPŠO. 

Ke studiu budou  přijati  uchazeči bez přijímacích zkoušek. 

Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří jsou přijati do dálkové formy vzdělávání. 

 

 

 

V Praze dne   27. 1. 2022                                Ing. Monika Tělecká 

                                                                              ředitelka školy 

 

 


