
 

 
 

Požadavky a kritéria hodnocení přijímacího řízení na Střední škole umění a designu a Vyšší odborné škole Brno, 

příspěvkové organizaci, pro uchazeče přijímaní ke vzdělávání na střední škole pro školní rok 2019/2020 ve 2. kole. 

 

Pravidla přijímacího řízení 2. kola 

Základním předpokladem přijímacího řízení je úspěšné vykonání přijímací zkoušky ve vybraném oboru vzdělání. Zkouška se 

skládá z hodnocení domácích prací, tří úkolů a pohovoru na oboru vzdělání a hodnocení prospěchu (hodnotí se 

průměrný prospěch z druhého pololetí osmé třídy základní školy nebo srovnatelného ročníku osmiletého gymnázia). Domácí 

práce, tři úkoly a pohovor budou hodnoceny ve stupnici 0–15 bodů, prospěch 0–10 bodů. Maximální bodový zisk je 85 bodů. 

Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 40 bodů. K hodnocení jmenuje ředitel školy tříčlenné komise pro obor, zpravidla 

je to vedoucí oboru a učitelé, kteří na oboru vyučují. 

 

Bodování průměrného prospěchu                                           od 1,0 do 1,2         10 bodů 

 od 1,21 do 1,4           8 bodů 

                                 od 1,41 do 1,6           6 bodů   

                                                                                                od 1,61 do 1,8           4 body 

  od 1,81 do 2,0           2 body             

 

Podmínkou přijetí ke vzdělávání je účast na všech úkolech a na pohovoru k přijímacímu řízení ve zvoleném oboru. Pro 2. kolo 

přijímacího řízení je stanoven následující počet přijímaných uchazečů a do prvního ročníku na těchto oborech vzdělání: 

vzdělání: 

 

82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba – Nová média  7  

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů – Ekotextil design 6 

82-41-M/14 Textilní výtvarnictví – Design interiéru a textilu 3     

 

Přijati budou uchazeči podle bodového pořadí, kteří na jednotlivých oborech vzdělání dosáhnou v průběhu celého přijímacího 

řízení nejvyššího počtu bodů, nejméně však 40 bodů. V případě stejného počtu bodů uchazečů bude rozhodujícím kritériem 

pro určení pořadí vyšší součet ze 3 výtvarných úkolů, v případě další rovnosti bodů rozhoduje o pořadí lepší prospěch. 

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů bude na www.ssudbrno a ve vestibulu školy Francouzská 101. 

 

Kritéria hodnocení 

 

1. Domácí práce by měly splňovat tyto parametry: jejich autorem musí být jen uchazeč, domácí výtvarné práce jsou bez cizích 

reálných korektur, hodnotí se schopnost výtvarně zachytit skutečnost, zaměření na obor vzdělání, nápaditost, výtvarný cit 

a také manuální zručnost. 

2. U většiny oborů vzdělání je kresba nebo malba podle skutečnosti, minimálně jedním z úkolů talentové zkoušky (kresba 

hlavy podle živého modelu, kresba nebo malba jednoduchého zátiší). Kritéria pro hodnocení těchto prací jsou: umístění do 

formátu, reálné proporce, stavba, modelace, prostorové vztahy, výraz, zvládnutí použité techniky. Další úkoly jsou specifické 

pro daný obor. 

3. V pohovoru na oborech (v délce cca 10 minut na uchazeče) se přihlíží k orientaci v oboru vzdělání, na nějž se uchazeč 

hlásí, ke znalostem výtvarného umění, k obecnému kulturnímu rozhledu (literatura, film, výstavy, divadla…), k zájmům 

a aktivitám uchazeče. 

 

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole a v oboru vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli 

školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámení rozhodnutí o přijetí 

ke vzdělávání. (Za oznámení o přijetí se považuje vyvěšení seznamu přijatých na www stránkách a na úřední vývěsce školy.) 

Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. 

Možnost pro nahlédnutí do spisu je od 1. 3. 2019 do 8. 3. 2019 na ředitelství školy. 

                                                                                                                         
V Brně 18. 2. 2019       ak. mal. Pavel Luffer 

      ředitel školy 


