
 
 

Kritéria a podmínky pro přijetí pro školní rok 2023/2024 

v oboru vzdělání  82-41-M/05 Grafický design 
 

Datum zveřejnění: 20. 10. 2022 

 

Forma vzdělávání denní 

Počet volných míst – 28.                                   

 

O přijetí rozhodne ředitel SŠ na základě znalostí uchazeče vyjádřených na vysvědčení z předchozího 

vzdělávání, úspěšném vykonání talentové zkoušky, dalších skutečností, které osvědčují schopnosti, 

vědomosti a zájmy uchazeče a zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání:  

 

1. Průměrný prospěch za 8. ročník ZŠ 

1,0   50 bodů 1,9 32 bodů 

1,1 48 bodů 2,0 30 bodů 

1,2 46 bodů 2,1 28 bodů 

1,3 44 bodů 2,2 26 bodů 

1,4 42 bodů 2,3 24 bodů 

1,5 40 bodů 2,4 22 bodů 

1,6 38 bodů 2,5 20 bodů 

1,7 36 bodů 2,6…..   0 bodů 

1,8 34 bodů 

Počet bodů přidělován po desetinách průměrné známky 

    2.  Další skutečnosti - výsledky v odborných soutěžích krajská kola - 10 bodů a vyšší   kola- 20 bodů) 

    3.  Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti 

    4.  Talentová zkouška (4. a 5. 1. 2023, uvést vybrané datum talentové zkoušky na přihlášce 

 ke vzdělávání) 

 

Zadání prací vytvářených ve škole 

- 2 práce na zadané téma zadanou technikou: 

1. Zátiší – kresba uhlem, formát A2. 

2. Grafický úkol – návrh propagačního prostředku 

Pomůcky pro tvorbu zadaných prací ve škole: 

1. uhel – přírodní nebo umělý, plastická guma 

2. pero, tuš, pravítko, nůžky, barevný papír, lepidlo, pastelky, tužka 

Hodnocení talentové zkoušky 

- práce zhotovené ve škole budou hodnoceny maximálně 30 body za každou práci 

 

 
Maximální počet bodů za talentovou zkoušku                            60 bodů 

Žák vykoná talentovou zkoušku úspěšně, získá-li minimálně   30 bodů 

Celkem žák v přijímacím řízení může získat                        130 bodů 

 
Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje  

o přijetí celkový počet získaných bodů. Při rovnosti získaných bodů, rozhodne o pořadí uchazeče lepší 

bodové hodnocení talentové zkoušky. 

 

Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA 

ředitel školy 


