
  
  

 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
Vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 

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

 

82-41-M/07  Modelářství a návrhářství oděvů  

dle školního vzdělávacího programu: 

 

Individuální modelová  tvorba a její prezentace. 
 

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. 2022. 

Součástí přihlášky musí  být vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti  uchazeče, podpis uchazeče i 

zákonného zástupce a kód datové schránky zákonného zástupce, pokud schránku vlastní. 

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů  44.  Talentová zkouška se koná dne 4. a  5. 1. 2023 

 

 
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 

. 

2.  znalosti vyjádřené hodnocením na vysvědčení   z předchozího vzdělávání: 

závěrečné vysvědčení z 8. třídy ZŠ                                                            max. bodů 10 

            /nebo odpovídajícího stupně jiné školy/    

           Výpočet bodů z průměru ze ZŠ: 

           Průměr 1,0 – 1,2 >  10 bodů 

                        1,3 – 1,4 >   8 bodů 

                        1,5 – 1,6>    6 bodů 

                        1,7 – 1,8>    4 body 

                        1,9 – 2,0>    2 body 

                        Větší než 2   0 bodů 

V případě, že uchazeč absolvoval 2. pololetí 8. ročníku ZŠ ve školním roce 2019/2020, bude mu započítán výsledek 

za 2. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky. 

     

      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    

Započítáváme max. 1 nejlepší výsledek do 3. místa v mezinárodní a 1 nejlepší výsledek do 3. místa v celostátní 

soutěži z období od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2022. 

 

4. v případě rovnosti celkového počtu bodů je hlavním kritériem při rozhodování výsledek kresby zátiší. 

Maximální počet bodů, které může uchazeč dle těchto kritérií získat, je  90. 



  
  

 

 

 

 

 

Uchazeči, který se pro vážné důvody k talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svou neúčast řádně 

písemně omluví ředitelce školy nejpozději do tří dnů, stanoví ředitelka školy náhradní termín pro její vykonání tak, 

aby zkouška proběhla nejpozději do jednoho měsíce od data konání talentových zkoušek. 

 

Před vydáním rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí má zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce  nezletilého uchazeče 

možnost využít svého práva na nahlížení do spisu. Nahlížet do spisu lze po předchozí telefonické domluvě na tel. 

č. 266 710 944 ve dnech 18. a 19. ledna 2023 od 10 do 12 hodin. 

 

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

tabuli ve vestibulu školy 6. února 2023. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých 

uchazečů odešle v tentýž den rozhodnutí o nepřijetí zásilkou do vlastních rukou. 

Odvolání proti výsledku přijímacího řízení je možno podat do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

Odvolání se podává u ředitelky VOŠONSPŠO Praha 7 a rozhoduje o něm Odbor školství a mládeže Magistrátu 

hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29 Praha 1 

 

Přijatí uchazeči musí doručit vyplněný zápisový lístek ředitelce VOŠONSPŠO Praha 7 nejpozději do 10 pracovních 

dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí. 

Dny otevřených dveří s informacemi o studiu budou upřesněny na webových stránkách školy 

www.vosonspso.cz  (sekce Pro veřejnost/Dny otevřených dveří). Předpokládané termíny: ve středu 2. 11. 2022 od 

14 do 18 hodin a v sobotu 26. 11. 2022 od 10 do 14 hodin 

 

V Praze dne  20. 10. 2022                                                                                    Ing. Monika Tělecká v. r. 

                                                                                                                                     ředitelka školy 

 

 

 

http://www.vosonspso.cz/
http://www.vosonspso.cz/

