
Pravidla pfiijímacího fiízení, poÏadavky a kritéria hodnocení talentové zkou‰ky a hodnocení pokraãování pfiijímacího fiízení
na Stfiední ‰kole umûní a designu a Vy‰‰í odborné ‰kole Brno, pfiíspûvkové organizaci, pro uchazeãe pfiijímané 
ke vzdûlávání na stfiední ‰kole pro ‰kolní rok 2020/2021

Pravidla pfiijímacího fiízení 
Základním pfiedpokladem pfiijímacího fiízení je úspû‰né vykonání talentové zkou‰ky na vybraném oboru vzdûlání (jednotliv˘mi
ãástmi je hodnocení domácích prací a 3 v˘tvarné úkoly). Domácí práce a kaÏd˘ z úkolÛ bude hodnocen v bodovací stupnici 
0–15 bodÛ. Maximální bodov˘ zisk z talentové zkou‰ky je 60 bodÛ. K hodnocení jmenuje fieditel ‰koly tfiíãlenné komise pro obor
(vedoucí oboru a dva uãitelé, ktefií na oboru vyuãují). V pfiípadû zji‰tûní v˘razného rozporu mezi kvalitou domácích prací 
a v˘sledkem tfií úkolÛ talentové zkou‰ky budou domácí práce hodnoceny 0 body. 
Uchazeãi, ktefií dosáhnou v rámci talentové zkou‰ky minimálnû 30 bodÛ, pokraãují v pfiijímacím fiízení hodnocením
prospûchu, v‰eobecn˘m testem a pohovorem na oboru. Hodnotí se prÛmûrn˘ prospûch z druhého pololetí osmé tfiídy základní
‰koly nebo srovnatelného roãníku víceletého gymnázia.

Bodování prÛmûrného prospûchu od 1,0 do 1,2 10 bodÛ
od 1,21 do 1,4 8 bodÛ
od 1,41 do 1,6 6 bodÛ
od 1,61 do 1,8 4 body
od 1,81 do 2,0 2 body

V‰eobecn˘ test 0–15 bodÛ
Pohovor 0–15 bodÛ

Podmínkou pfiijetí ke vzdûlávání je úãast na v‰ech úkolech a ãástech pfiijímacího fiízení. Maximální moÏn˘ bodov˘ zisk v celém
pfiijímacím fiízení (talentová zkou‰ka a pokraãování pfiijímacího fiízení) je 100 bodÛ. Pro ‰kolní rok 2020/2021  je stanoven poãet
pfiijíman˘ch uchazeãÛ do prvního roãníku na kaÏd˘ z oborÛ vzdûlání (viz str. 2). Pfiijati budou uchazeãi podle bodového pofiadí,
ktefií na jednotliv˘ch oborech vzdûlání dosáhnou v prÛbûhu celého pfiijímacího fiízení nejvy‰‰ího poãtu bodÛ, nejménû v‰ak 
50 bodÛ. V pfiípadû stejného poãtu bodÛ v celkovém souãtu obou ãástí pfiijímacího fiízení bude rozhodujícím kritériem pro urãení
pofiadí lep‰í v˘sledek z talentové zkou‰ky (domácí práce + 3 v˘tvarné úkoly), v pfiípadû dal‰í rovnosti bodÛ rozhoduje o pofiadí
lep‰í prospûch. ¤editel ‰koly (v souladu § 16, odstavec 1, vyhl. 353/2016 o pfiijímacím fiízení na S· v platném znûní) nenechává
volná místa pro odvolací fiízení. V pfiípadû nenaplnûní oboru v 1. kole bude vyhlá‰eno 2. kolo pfiijímacího fiízení. V˘sledky
pfiijímacího fiízení budou na zvefiejnûny na www.ssudbrno.cz a ve vestibulech ‰kolních budov Husova 10 a Francouzská 101.

PoÏadavky a kritéria pro hodnocení talentové zkou‰ky a pokraãování pfiijímacího fiízení 
1) Domácí práce by mûly splÀovat tyto parametry: jejich autorem musí b˘t jen uchazeã, domácí v˘tvarné práce jsou bez cizích
reáln˘ch korektur, mnoÏství prací min. 20 ks, hodnotí se schopnost v˘tvarnû zachytit skuteãnost, zamûfiení na obor vzdûlání,
nápaditost, v˘tvarn˘ cit a také manuální zruãnost.
2) U vût‰iny oborÛ vzdûlání je kresba nebo malba podle skuteãnosti minimálnû jedním z úkolÛ talentové zkou‰ky (kresba hlavy 
podle Ïivého modelu, kresba nebo malba jednoduchého záti‰í). Kritéria pro hodnocení tûchto prací jsou: umístûní do formátu, 
reálné proporce, stavba, modelace, prostorové vztahy, v˘raz, zvládnutí pouÏité techniky. 
3) U prostorov˘ch prací se hodnotí prostorová pfiedstavivost, fantazie, originalita a nápaditost, dále cit pro pouÏit˘ materiál,
kompozice, forma hmoty a ãistota provedení. Naopak za ‰patné se povaÏuje: trivialita nápadu, nezvládnutí zpracování materiálu,
‰patné vyuÏití prostorov˘ch forem.
4) U plo‰kové animace se hodnotí zvolené obrazové fie‰ení ve vztahu k pouÏitému tématu, pohyblivé prvky, ãasování, plynulost,
dále schopnost rychle reagovat na zadání a komplexnû navrhnout krátk˘ pfiíbûh a obrázkov˘ scénáfi pro plo‰kovou animaci, za
‰patné se povaÏují: nepohyblivé prvky, nedostateãné materiálové provedení, nepfiesvûdãivé obrazové fie‰ení.
5) Ve v‰eobecném testu jsou tfii ãásti (vÏdy po deseti otázkách se ziskem po pÛl bodu za správnou odpovûì a se zaokrouhlením
v˘sledku na celé body smûrem nahoru):
• v pfiípadû, Ïe se uchazeã úãastní pokraãování v pfiijímacím fiízení na dvou oborech ‰koly, pí‰e v‰eobecn˘ test pouze jedenkrát,
• v první jsou ovûfiovány znalosti z ãeského jazyka – znalosti na úrovni prvního pololetí deváté tfiídy základní ‰koly,
• v druhé ãásti je to orientace v historii v˘tvarného umûní a architektury (dûjin v˘tvarné kultury), 
• ve tfietí ãásti jsou otázky zkoumající logické my‰lení a prostorovou pfiedstavivost, pfiíp. základní v˘tvarné znalosti.
6) V pohovoru na oborech (v délce cca 10 minut na jednoho uchazeãe) se pfiihlíÏí k orientaci v oboru vzdûlání, na nûjÏ se uchazeã
hlásí, ke znalostem v˘tvarného umûní, k obecnému kulturnímu rozhledu (literatura, film, v˘stavy, divadla...), k zájmÛm
a aktivitám uchazeãe. Souãástí pohovoru je i obhajoba vlastních domácích prací.



Pfiedpokládan˘ poãet pfiijíman˘ch uchazeãÛ pro studium na stfiední ‰kole:

Budova ‰koly Husova 10: Kód oboru:                  Poãet:

UÏitá malba (·VP: Malífiství)  82-41-M/01 11
UÏitá fotografie a média (·VP: Fotografie) 82-41-M/02 12
PrÛmyslov˘ design (·VP: Produktov˘ design) 82-41-M/04 11 
Grafick˘ design (·VP: Grafick˘ design) 82-41-M/05 12                   
Grafick˘ design (·VP: Ilustrace) 82-41-M/05 12
Design interiéru (·VP: Design interiéru) 82-41-M/11 12

Budova ‰koly Francouzská 101:

Scénická a v˘stavní tvorba (·VP Nová média) 82-41-M/03 11
Grafick˘ design (·VP: Motion design) 82-41-M/05 13
Modeláfiství a návrháfiství odûvÛ (·VP: Design odûvu) 82-41-M/07 13
Modeláfiství a návrháfiství odûvÛ (·VP Ekotextil design) 82-41-M/07 13
Textilní v˘tvarnictví (·VP: Design interiéru a textilu) 82-41-M/14 13

Termíny pfiijímacího fiízení:

Talentová zkou‰ka 1. kola pfiijímacího fiízení bude ve dvou termínech (lze si vybrat) 6. nebo 7. ledna 2020. Sdûlení o v˘sledku
talentové zkou‰ky bude zvefiejnûno jiÏ 7. ledna veãer na stránkách ‰koly a zasláno písemnû v dal‰ím t˘dnu i s pozvánkou na 
17. ledna 2020, kdy budou úspû‰ní uchazeãi z talentové zkou‰ky pokraãovat v pfiijímacím fiízení hodnocením prospûchu,
v‰eobecn˘m testem a pohovorem na oboru. 
Po ukonãení pfiijímacího fiízení bude na ‰kolních stránkách zvefiejnûno pofiadí uchazeãÛ na jednotliv˘ch oborech, podle poãtu
pfiijíman˘ch jde pfiedvídat, zda uchazeã bude pfiijat. Vût‰ina zájemcÛ v‰ak skládá zkou‰ky na dva obory a lze pfiedpokládat
úspû‰nost tûch nejlep‰ích na obou oborech. Proto nûkde dojde k posunu i tûch, ktefií byli pÛvodnû pod stanovenou hranicí.
MoÏnost pro nahlédnutí do spisu bude od 20. 1. 2020 do 24. 1. 2020. Zákon 561/2004 (‰kolsk˘ zákon) ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ nám v‰ak ukládá v par. 62 odst. 5 zvefiejnit seznam pfiijat˘ch uchazeãÛ a vydat rozhodnutí o nepfiijetí aÏ v období
od 5. do 15. února (2020). Proto nejdfiíve 5. 2. 2020 bude oficiálnû zvefiejnûn seznam pfiijat˘ch a zasláno rozhodnutí o nepfiijetí.
JestliÏe bude uchazeã úspû‰n˘ na dvou oborech, je nutné, aby jeho zákonn˘ zástupce okamÏitû oznámil, kter˘ obor si uchazeã
vybral a na uvolnûné místo na druhém oboru mohl b˘t pfiijat následující uchazeã v pofiadí.
Doruãení zápisového lístku je do 10 pracovních dnÛ ode dne oznámení rozhodnutí. (Za den oznámení o pfiijetí se povaÏuje
vyvû‰ení seznamu pfiijat˘ch uchazeãÛ na webov˘ch stránkách a na úfiedních v˘vûskách v obou budovách ‰koly, tedy 5. 2. 2020.)

V Brnû 18. 10. 2019 ak. mal. Pavel Luffer, fieditel ‰koly


