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KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024 
 

Obor 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů;  ŠVP: Móda, styling, média 

Obor 82-41-M/05 Grafický design;     ŠVP: Grafický design 

 (denní forma vzdělávání) 
 

Platné související právní předpisy  
➢ č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), v platném znění 

➢ č.353/2016 Sb., vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění 
 

I. Předpokládaný počet míst pro přijetí uchazečů do oborů 

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů a  

82-41-M/05 Grafický design 
 

(§ 60 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění) 

 

Pro školní rok 2023/2024 plánuje Střední škola Strážnice otevřít následující obory středního 

vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem: 

Název oboru  Kód oboru (RVP) Délka studia 
Forma 

studia 

Předp. počet 

přijímaných 

žáků 

Móda, styling, média  
82-41-M/07 

Modelářství a návrhářství 

oděvů 
4 roky   (MZ) Denní 15 

Grafický design 
82-41-M/05 

Grafický design 
4 roky   (MZ) Denní 15 

Oděvní a interiérový design 
31-43-M/01 

Oděvnictví 
4 roky   (MZ) Denní 30 

Vývoj IT a průmyslových aplikací 
78-42-M/01 

Technické lyceum 
4 roky (MZ) Denní 30 

Strojírenství – CAD a CAM systémy 
23-41-M/01 

Strojírenství 
4 roky (MZ) Denní 30 

Aranžér 
66-52-H/01 

Aranžér 
3 roky   (ZZ) Denní 30 

Podnikání 
64-41-L/51 

Podnikání 
3 roky   (MZ) 

Dálková 

(nástavba) 
30 

Počet míst na odvolání ve všech nabízených oborech                     =   0 
 

Poznámky: 

MZ - obor středního vzdělání zakončený maturitní zkouškou (čtyřletý studijní obor), 

ZZ - obor středního vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou (tříletý učební obor). 

Informace o podmínkách pro přijetí podle oborů a forem vzdělávání pro 
školní rok 2023/2024 

Obory a podmínky 
Předp. počet 
přijímaných 

1)   
Móda, styling, média, 4-letý s maturitou,  
DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano 

15 

2)   
Grafický design  82-41-M/05, 4-letý s maturitou,  
DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano 

15 

3)   
Oděvní a interiérový design, 4-letý s maturitou,  
DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano 

30 

4)  
Vývoj IT a průmyslových aplikací, 4-letý s maturitou,  
DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ne, ZPS-ano 

30 

5)  
Strojírenství 23-41-M/01, 4-letý s maturitou,  
DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ne, ZPS-ano 

30 
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6)  
Aranžér 66-52-H/01, 3-letý s výučním listem, 
DE, ZŠ, A-N, PLP-ano, ZPS-ano 

30 

7)   
Podnikání 64-41-L/51, nástavbový 3-letý s maturitou,  
DÁ, VYU, PLP-ne, ZPS-ano 

30 

  DE - denní studium, DÁ - dálkové studium    

  ZŠ - základní škola, VYU - výuční list v 3-letém učebním oboru    

  PŠD - povinná školní docházka   

  
PLP - povinná lékařská prohlídka,  
ZPS - změněná pracovní schopnost  

 

  A-N - anglický nebo německý jazyk   

 

Termíny 1. kola přijímacího řízení 
 

Talentová zkouška - obory Grafický design a Móda, styling, média: 4.1., (5.1.)  2023 
 

(Konkrétné termíny budou jednotlivým uchazečům o studium upřesněny) 

 

II.1 Kritéria 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání            

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů a  

82-41-M/05 Grafický design, 
denní forma vzdělávání, pro školní rok 2023/2024 

 

(§ 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání /školský zákon/, v platném znění) 

 
 

1. Talentová zkouška 

Talentová zkouška se skládá ze tří částí: 
 

Část přijímacího řízení Maximální možný počet bodů 

1. Vyhodnocení domácích prací 20 

Praktická talentová zkouška 

2. Kresba zátiší 20 

3. Malba na dané téma 20 

CELKEM 60 
 

Celkový počet domácích prací k talentovým zkouškám: 10 prací. 

 

2. Znalosti uchazeče z předchozího vzdělání na základě podané přihlášky – 

průměrný prospěch uchazeče z povinných předmětů za druhé pololetí sedmého a 

druhé pololetí osmého ročníku plnění povinné školní docházky (dále jen dvě 

hodnocená pololetí). Totéž platí pro případné uchazeče z víceletého gymnázia (druhá 

pololetí srovnatelných ročníků víceletého gymnázia), kteří ukončí povinnou školní 

docházku. Uchazeči s ukončeným základním vzděláním též dokládají prospěch za 

druhé pololetí sedmého a druhé pololetí osmého ročníku základní školy, resp. 

z odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.  

• Rozhodující je celkový průměr z povinných předmětů z obou hodnocených 

pololetí. Celkový průměr se vypočte: 

- průměrný prospěch z povinných předmětů za druhé pololetí 

hodnoceného ročníku, zpravidla sedmého ročníku (popř. 

srovnatelného ročníku víceletého gymnázia) - zapíše se (např. 1,00), 

- průměrný prospěch z povinných předmětů za druhé pololetí dalšího 

hodnoceného ročníku, zpravidla osmého ročníku (popř. 

srovnatelného ročníku víceletého gymnázia) - zapíše se (např. 2,00), 

- oba průměry se sečtou a dělí dvěma (např. 1,00 + 2,00 = 3,00, 3,00/2 

= 1,50). Výsledek se zaokrouhluje s přihlédnutím na dvě desetinná 

místa. 
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• Maximum kladně přidělených bodů = 40. Výpočet bodů je prováděn 

automaticky s využitím prostředků výpočetní techniky. Stupnice bodového 

hodnocení za průměrný prospěch uchazeče z povinných předmětů za dvě 

hodnocená pololetí přidělovaná počítačem automaticky, například: 

 

Průměrný prospěch uchazeče Počet přidělených bodů 

1,00 40,00 bodů  

1,50 35,00 bodů  

2,00  30,00 bodů    

2,33 26,70 bodů  

3,00  20,00 bodů  

3,45 15,50 bodů  

4,00  10,00 bodů  

4,49 5,10 bodů  

5,00 0 bodů 

 
V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 

2019/2020 (vyhl. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, 

§ 1, odst. 7). 
 

Pokud by u přihlášeného uchazeče vycházelo hodnocení druhého pololetí na školní rok 

2019/2020, pak bude u tohoto uchazeče hodnoceno první pololetí školního roku 2019/2020. 

Pokud nebyl uchazeč při hodnocení předchozího vzdělávání na vysvědčení v prvním pololetí 

hodnocen, pak bude u tohoto uchazeče hodnoceno druhé pololetí posledního ročníku ZŠ. 

 
 

3. Další skutečnosti na základě doložených dokladů, které osvědčují schopnosti, 

vědomosti, talent a zájmy uchazeče: 

• Umístění v okresních a vyšších olympiádách a soutěžích, středoškolské 

odborné činnosti (SOČ): 1. místo   = + 3 body, 

2. místo    =  + 2 body, 

3. místo   =  + 1 bod. 

 

Za umístění v okresních a vyšších olympiádách a soutěžích, středoškolské odborné 

činnosti, lze získat maximálně 5 bodů, např. je-li více dokladů na umístění, tak se body 

v dané skutečnosti sčítají max. do hodnoty 5 bodů. Maximální počet bodů za další 

skutečnosti dohromady je tedy 5 bodů. 
 

Doklady, které osvědčují schopnosti, vědomosti, talent a zájmy uchazeče je nutno 

dodat spolu s přihláškou ke studiu (nejpozději do 30. 11. 2022). 

 

4. Záporné body: 

• Za jednu nedostatečnou ve dvou hodnocených pololetích z povinných 

předmětů       = -  2 body. 

• Za dvě nedostatečné ve dvou hodnocených pololetích z povinných předmětů  

= -  4 body. 

• Za tři a více nedostatečných ve dvou hodnocených pololetích z povinných 

předmětů       = -  6 bodů. 

• Uchazeči, který při vzdělávání na základní škole opakoval ročník a hlásí se ke 

vzdělávání na střední školu z nižšího než devátého ročníku, popř. ukončil 

povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku, budou studijní 

výsledky zohledněny odečtením tří bodů:   = - 3 body. 

 

• Maximálně může být odečteno     =   9  bodů. 
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II.2 Konečné bodové hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení 
 

A. Kladné body: 
 

Část přijímacího řízení, kritérium 
Maximální možný 

počet bodů 

1. Talentová zkouška 

Vyhodnocení domácích prací 20 

Kresba zátiší 20 

Malba na dané téma 20 

2. Předchozí prospěch – povinné předměty 40 

3. Další skutečnosti 5 

CELKEM – kritéria 1 až 3 105 
 

B. Záporné body: 
 

Kritérium Počet záporných bodů 

4. Záporné body (odečítají se od kladných bodů):  

• Za jednu nedostatečnou ve dvou sledovaných pololetích                                 - 2 

• Za dvě nedostatečné ve dvou sledovaných pololetích                                  - 4 

• Za tři a více nedostatečných ve dvou sledovaných pololetích - 6 

• Za chybějící devátý ročník základní školy - 3 

CELKEM – kritérium 4 Max - 9 
 

 

II.3 Postup při rozhodování o přijetí a nepřijetí  
 

1. O přijetí uchazeče rozhoduje bodové pořadí ve zvoleném oboru dané výsledným počtem 

získaných bodů za jednotlivé části a kritéria přijímacího řízení. Počet přijatých uchazečů 

je dán max. počtem přijímaných žáků na daný obor vzdělání, pokud uchazeči splnili 

podmínky pro přijetí do zvoleného oboru studia. 

2. Rozhodování o přijetí x nepřijetí při rovnosti bodů nad a pod limitem počtu 

přijímaných žáků na daný obor: 

• uchazeči se ZPS, jsou-li zdravotně způsobilí ke studiu daného oboru, mají přednost 

(nutno doložit písemně k přihlášce ke studiu, v termínu podání přihlášky ke studiu), 

• při trvající rovnosti rozhoduje vyšší bodové hodnocení za průměrný prospěch               

z povinných předmětů za dvě hodnocená pololetí, 

• dále rozhoduje vyšší celkový počet bodů získaných při talentové zkoušce, 

• dále pak nižší počet dostatečných z povinných předmětů ve dvou hodnocených 

pololetích, 

• dále nižší počet dobrých z povinných předmětů ve dvou hodnocených pololetích, 

• dále rozhoduje lepší průměrný prospěch z matematiky za dvě hodnocená pololetí. 

 

III. Výsledek přijímacího řízení 
 

Přijímací řízení může skončit tímto výsledkem: 

a) Uchazeč je přijat na základě pořadí stanoveného podle výsledků přijímacího řízení. 

b) Uchazeč není přijat pro větší počet uchazečů, kteří lépe vyhověli kritériím přijímacího 

řízení a získali v rámci přijímacího řízení větší počet bodů. 

c) Uchazeč není přijat, protože nevykonal talentovou zkoušku. 

 

Ve Strážnici 22. října 2022     

Ing. Petra Fialová, v. r. 

                                Ředitelka 
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Všeobecná ustanovení 
a) Ve školním roce 2023/2024 bude na Střední škole Strážnice (dále také jen „střední škola“, 

popř. „škola“) otevřena jedna třída prvního ročníku uměleckých oborů. Tato třída se bude 

skládat z žáků dvou oborů vzdělání s maturitní zkouškou, a to: 

studijního oboru 82-41-M/05 Grafický design (ŠVP: Grafický design) 

studijního oboru 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (ŠVP: Móda, styling, média) 

b) Předpokládaný počet přijímaných je 15 uchazečů pro obor Grafický design 

a 15 uchazečů pro obor Móda, styling média. Přijímací řízení je pro oba výše uvedené studijní 

obory společné. Pro potřebu odvolacího řízení není ponecháno volné místo. 

c) V souladu s § 62 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, se při přijímání do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou nekoná jednotná 

přijímací zkouška organizovaná Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). 

d) Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 62 školského zákona o konání talentové zkoušky. 

Ředitelka školy stanovila termíny pro konání talentové zkoušky v prvním kole přijímacího 

řízení, a to na středu 4. ledna 2023 a na čtvrtek 5. ledna 2023. 

e) V rámci přijímacího řízení bude hodnoceno: 

➢ výsledek talentové zkoušky, 

➢ znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání, 

➢ další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 

f) Pokud by u přihlášeného uchazeče vycházelo hodnocení druhého pololetí na školní rok 

2019/2020, pak bude u tohoto uchazeče hodnoceno první pololetí školního roku 2019/2020. 

Pokud nebyl uchazeč při hodnocení předchozího vzdělávání na vysvědčení v prvním pololetí 

hodnocen, pak bude u tohoto uchazeče hodnoceno druhé pololetí posledního ročníku základní 

školy. 

g) V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 

vzdělání v zahraniční škole, je podmínkou přijetí ke vzdělávání také znalost českého jazyka 

v rozsahu nezbytném pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Tato znalost bude ověřena 

v rámci přijímacího řízení rozhovorem s uchazečem. 

h) Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, se při přijímacím 

řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost 

přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého 

jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří 

rozhovorem. 

i) Přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou pro školní 

rok 2023/2024 odevzdá uchazeč ředitelce školy nejpozději do 30. listopadu 2022. 

j) Předpokladem přijetí uchazeče ke studiu výše uvedených oborů vzdělání s maturitní 

zkouškou je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor 

vzdělání, což je nutno doložit lékařským potvrzením. 

k) Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky ke vzdělávání. Obě 

přihlášky může uchazeč podat na jednu školu. V rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o 

různé obory vzdělání. 

 


