
 
 

 
 
 

Pozvánka ke 2. kolu přijímacího řízení na Střední školu umění a designu a Vyšší odbornou školu,  
příspěvkovou organizaci do 1. ročníku střední školy ve školním roce 2019/2020. 
 
 
Vážená uchazečko, vážený uchazeči,  
 
dostavte se ke 2. kolu přijímacího řízení ve čtvrtek  28. 2. 2019 v době od 8:00 do 8:25 hodin do budovy 
Střední školy umění a designu a VOŠ Brno, příspěvkové organizace, Francouzská 101 na učebnu 012 v přízemí 
budovy. V této době a na tomto místě proběhne zápis uchazečů a odevzdání domácích prací. 
 
 
U zápisu předložíte: 

 Výtvarné domácí práce (nerolované!) v počtu min. 20 ks ve výrazně podepsaných deskách, jež by měly 
obsahovat studijní kresby a výtvarné práce vztahující se k zaměření oboru vzdělávání, do něhož se 
hlásíte. Prostorové práce dodejte ve fotodokumentaci, příp. na USB nebo CD, počítačové práce (mimo 
animace a videa) pouze vytištěné. 

 U evidence předložte rodný list nebo platný občanský průkaz. Zde také obdržíte evidenční číslo, kterým 
budete značit své práce. Číslo bude sloužit po celou dobu přijímacího řízení pro Vaši registraci. Toto 
opatření je nezbytné pro ochranu anonymity přijímacího řízení a vyplývá z obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR). 
 

K samotné zkoušce si vezměte následující pomůcky: 

 Nová média: měkké tužky 2B až 6B, plastickou gumu, lepicí pásku, lepidlo, hadřík, temperové nebo 
vodové barvy, kulaté a ploché štětce, nádobu na vodu, pastelky, nůžky příp. odlamovací nůž. 

 Ekotextil design: měkké tužky 2B až 6B, obyčejnou nebo plastickou gumu, lepicí pásku, lepidlo na papír 
temperové barvy, kulaté a ploché štětce, nádobu na vodu, nůžky, pravítko dlouhé 30 cm. 

 Design interiéru a textilu: měkké tužky 2B až 6B, plastickou gumu, papírovou lepicí pásku, tuhé gelové 
lepidlo, ořezávátko, hadřík, temperové nebo vodové barvy, paletu, kulaté a ploché štětce, nádobu na 
vodu, nůžky, odlamovací nůž, pravítko s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm, kružítko, psací potřeby. 

 
Časový rozvrh 2. kola přijímacího řízení: 
  8:00  -  8:25       zápis a odevzdání domácích prací 
  8:30 - 10:00       1. výtvarný úkol  
10:00 - 10:15       přestávka 
10:15 - 11:45       2. výtvarný úkol 
11:45 - 12:15       přestávka na oběd 
12:15 - 14:15       3. výtvarný úkol 
14:15 - 15:30       pohovory na oboru, vydávání domácích prací 
 
 
Po skončení přijímacího řízení budou výsledky tento den vyvěšeny na úřední desce ve vestibulu školy a na 
školních www stránkách (www.ssudbrno.cz). Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá 
Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Nepřijatí uchazeči obdrží Rozhodnutí poštou, přijatí jej dostanou při odevzdání 
zápisového lístku. 

                                                                                                                
V Brně 18. 2. 2019                                                                              ak. mal. Pavel Luffer, ředitel školy 
               Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno,                                                                                                       
                                                                                       příspěvková organizace 


