
Doporučení školského poradenského zařízení: Pokud máte 
doporučení ŠPZ, pošlete kopii společně s přihláškou
Pokud se hlásíte na dva obory naší školy, pošlete kopii dvakrát, 
tedy přiložte ke každé přihlášce.

Adresu pro doručování písemností: vyplňte pouze, pokud si přejete 
zasílat komunikaci ohledně přijímacího řízení a talentových zkoušek 
(tedy pozvánku k talentovým zkouškám, vyhodnocení atd.) na jinou 
adresu než adresu trvalého pobytu.

Kontakty: Uveďte ČITELNĚ pokud možno, telefonní číslo a emailovou 
adresu zákonného zástupce i uchazeče.

1. škola a 2. škola: Pořadí dvou uvedených škol na přihláškách je na 
obou přihláškách shodné – nevyjadřuje preferenci školy. 
V případě zájmu o dva obory naší školy pošlete dvě přihlášky. 
Pokud se jedná jednou o obor na Francouzské a jednou na Husové, 
pošlete každou přihlášku na adresu daného oboru.

Název školy – stačí uvedená zkratka, pozor na správnou adresu 
(některé obory jsou v budově na ulici Francouzská, některé na ulici 
Husova).
 
Obor vzdělání a kód – dle vzoru – prosíme uvést přesně celý název   
(např. pod Gra�ckým designem máme 4 obory s jedním kódem.
 Je třeba upřesnit, zda se hlásíte čistě na Gra�cký design, Ilustraci, 
Motion design nebo GameArt). 

SEZNAM NÁZVŮ OBORŮ A KÓDŮ
SŠUD a VOŠ Brno, p. o. Husova 537/10, 602 00 Brno:
MALÍŘSTVÍ – Užitá malba 82-41-M/01
FOTOGRAFIE – Užitá fotogra�e a média 82-41-M/02
PRODUKTOVÝ DESIGN – Průmyslový design 82-41-M/04
GRAFICKÝ DESIGN – Gra�cký design 82-41-M/05
ILUSTRACE – Gra�cký design 82-41-M/05
DESIGN INTERIÉRU – Design interiéru 82-41-M/11

SŠUD a VOŠ Brno, p. o. Francouzská 101, 602 00 Brno:
PROSTOR A MÉDIA – Scénická a výstavní tvorba 82-41-M/03
MOTION DESIGN – Gra�cký design 82-41-M/05
DESIGN ODĚVU – Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07
EKOTEXTIL DESIG – Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07
DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU – Textilní výtvarnictví 82-41-M/14
GAME ART – Gra�cký design 82-41-M/05

Termíny talentové zkoušky na naší škole: 5. 1. nebo 6. 1. 2023

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělání: Potvrzení od lékaře, 
že uchazeč je schopen denního vzdělávání v daném oboru 
dle rozsahu ŠVP,  je nezbytnou součástí přihlášky ke vzdělávání. 
Lze nechat potvrdit přímo na přihlášku nebo přiložit samostatnou 
zprávu od lékaře. 
V případě zájmu o dva obory naší školy musí být potvrzení u obou 
přihlášek (k druhé přihlášce stačí přiložit kopii tiskopisu od lékaře).



IZO (identi�kační znak organizace) školy: najdete na Vašem 
vysvědčení nebo na webových stránkách Vaší školy.

Prospěch uchazeče ze školy – opis klasi�kace z osmé třídy základní 
školy, nutné razítko školy a podpis.

V případě víceletých gymnázií a konzervatoří požadujeme srovnatelné 
vysvědčení.

Do předmětů neuvádějte známku z chování!

V případě zájmu o dva obory naší školy je nezbytné doložit kopii 
vysvědčení z osmého ročníku ke každé přihlášce.

Průměrný prospěch – prosíme přesný a správný údaj (ideálně
potvrzený Vaší školou).

V případě uchazeče se zahraničním vysvědčením (neplatí pro SR)
požadujeme osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního
vysvědčení (nostri�kace).
Žádost se podává na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.
K vyřízení je nutné mít s sebou úřední překlad vysvědčení.

V případě víceletých gymnázií požadujeme srovnatelné vysvědčení.

Pokud se hlásíte na 2 obory na naší škole, 
je potřeba odevzdat 2 originální přihlášky.

Prosím, nepřikládejte žádné diplomy a jiná, 
než požadovaná vysvědčení. 

Pokud se rozhodnete přihlášku odevzdat 
osobně, tak ideálně v úředních hodinách:
v pondělí a středu 11–12:30 hodin.


