
 

Pravidla přijímacího řízení, požadavky a kritéria hodnocení talentové zkoušky a hodnocení 

pokračování přijímacího řízení na Střední škole umění a designu a Vyšší odborné škole Brno, 

příspěvkové organizaci, pro uchazeče přijímané ke vzdělání do 1. ročníku čtyřletého denního studia 

ve školním roce 2023/2024. 

 

POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ (ROZDĚLENÍ PODLE DVOU OBJEKTŮ ŠKOLY, KDE SE KONAJÍ ZKOUŠKY):  
pracoviště Husova 10  
vzdělávací program   kód oboru/obor     počet  
Malířství    82-41-M/01 Užitá malba    12  
Fotografie    82-41-M/02 Užitá fotografie a média   12  
Produktový design   82-41-M/04 Průmyslový design    12  
Grafický design    82-41-M/05 Grafický design    12  
Ilustrace    82-41-M/05 Grafický design    12  
Design interiéru   82-41-M/11 Design interiéru    12  
 
pracoviště Francouzská 101  
vzdělávací program   kód oboru/obor     počet 
Nová média    82-41-M/03 Prostor a média   12  
Motion design    82-41-M/05 Grafický design    12  
Game art    82-41-M/05 Grafický design    12  
Design oděvu    82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů  12  
Ekotextil design   82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů  12  
Design interiéru a textilu  82-41-M/14 Textilní výtvarnictví   12 
 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (pracoviště Husova 10 i Francouzská 101): 
Talentová zkouška se koná na jednotlivých oborech 5. a 6. ledna 2023. Uchazeč se dostaví v termínu, 
který uvedl na přihlášce. Uchazeči úspěšní u talentové zkoušky budou pokračovat v přijímacím řízení 
v termínech 16. a 17. ledna 2023. Ke 27. lednu bude ukončeno shromažďování podkladů pro přijímací 
řízení. Účastník řízení se může seznámit s podklady a vyjádřit se k nim 11.1.2023 a 25.1.2023 vždy od 
9.00 do 14.00 hodin na ředitelství školy v budově, kde konal talentovou zkoušku. V období od 5. 
února umožňuje školský zákon zveřejnit seznam přijatých uchazečů a vydat rozhodnutí o přijetí a 
nepřijetí. Jestliže bude uchazeč úspěšný na dvou oborech, musí jeho zákonný zástupce okamžitě 
oznámit, který obor si uchazeč vybral. Doručení zápisového lístku je nutné do 10 pracovních dnů ode 
dne oznámení rozhodnutí (od 5. února 2023). 
 
  



PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
Základním předpokladem je úspěšné vykonání talentové zkoušky na vybraném oboru vzdělání. 
Hodnotí se tři výtvarně kreativní úkoly realizované na místě (za každý je možné získat 0–30 bodů) a 
domácí výtvarné práce (0–30 bodů). Maximální bodový zisk z talentové zkoušky je 120 bodů. 
K vyhodnocení prací je na každém oboru jmenována tříčlenná komise. V případě zjištění výrazného 
rozporu mezi kvalitou domácích prací a výsledkem úkolů realizovaných ve škole budou domácí práce 
hodnoceny         0 body. Uchazeči, kteří dosáhnou v rámci talentové zkoušky minimálně 60 bodů, 
pokračují v přijímacím řízení hodnocením prospěchu, vykonáním všeobecného testu a pohovorem na 
zvoleném oboru.  
 
Talentová zkouška pro uchazeče, kteří v souladu s ustanovením Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy MSMT-25772/2022-1, odstavec (3) požádali o překlad zadání do ukrajinského jazyka, 
bude zadání jednotlivých úkolů přeloženy do ukrajinského jazyka. 
 
Všeobecný test se skládá ze tří částí – testu z českého jazyka, z přehledu o historii výtvarného umění 
a architektury (dějin výtvarné kultury) a matematických dovednosti ze ZŠ, logického myšlení 
a prostorové představivosti. Každá část se skládá z 10 otázek, za správnou odpověď získává uchazeč 
1 bod.  První část se píše samostatně, standardní čas na vypracování činí 20 minut. Ihned po jeho 
dokončení se píší obě zbývající části společně, standardní čas na vypracování je 40 minut. 
 
Uchazeči, kteří v souladu s ustanovení § 20 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) odst. (4), případně 
dle ustanovení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MSMT-25772/2022-1, odstavec (1) 
požádali o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, tuto část přijímací zkoušky nekonají. 
Uchazeči, kteří v souladu s ustanovením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MSMT-
25772/2022-1, odstavec (3) požádali o zadání v ukrajinském jazyce budou mít zbývající dvě části 
všeobecného testu přeloženy do ukrajinského jazyka. 
 
Jestliže uchazeč pokračuje na dvou oborech, na druhém vykoná pouze pohovor. Hodnocení 
prospěchu se posuzuje z vysvědčení z 2. pololetí 8. ročníku základní školy či odpovídajícího ročníku 
osmiletého gymnázia (pokud toto vysvědčení nebylo vydáno jako hodnocení za 2. pololetí školního 
roku 2019/2020). Povinnost vyplnit na přihlášce údaje z vysvědčení ze 7. a 8. ročníku základní školy či 
odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia nebo z 8. a 9. ročníku základní školy v případě uchazečů, 
kteří již dříve úspěšně ukončili základní školu, zůstává zachována. 
 
Bodování prospěchu: 

    1,00–1,10 20 bodů 
1,11–1,20 18 bodů 
1,21–1,30 16 bodů 
1,31–1,40 14 bodů 
1,41–1,50 12 bodů 
1,51–1,60 10 bodů 
1,61–1,70 8 bodů 
1,71–1,80 6 bodů 
1,81–1,90 4 body 
1,91–2,00 2 body 

 
Pohovor je bodován v rozmezí 0–30 bodů a přihlíží se při něm ke znalostem výtvarného umění 
a zejména oboru, na který se uchazeč hlásí, dále k obecnému kulturnímu rozhledu, zájmům a 
aktivitám uchazeče. Součástí pohovoru je i obhajoba domácích prací. 
 
 
 



 
KRITÉRIA HODNOCENÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY 
a) 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 jsou: umístění do formátu, reálné proporce, stavba, modelace, prostorové 
vztahy, zvládnutí použité techniky. 
b) u prostorových prací se hodnotí prostorová představivost, fantazie, originalita, cit pro použitý 
materiál, kompozice, forma hmoty, čistota provedení. 
c) u úkolu na zadání se hodnotí vynalézavost v řešení, pracovitost, schopnost reagovat v daném čase 
na zadání, samostatnost. 
d) u domácích výtvarných prací platí, že jejich autorem je pouze uchazeč a práce jsou bez cizích 
korektur. Hodnotí se nápaditost, výtvarný cit, schopnost zachytit skutečnost, zaměření na obor 
vzdělání, manuální zručnost, vnitřní energie, neotřelost. 
 
DALŠÍ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
Podmínkou je účast na všech kolech a částech přijímacího řízení. Přijati budou uchazeči podle 
bodového pořadí, kteří na jednotlivých oborech vzdělání dosáhnou v průběhu celého přijímacího 
řízení nejvyššího počtu bodů, nejméně však 100 bodů. Ředitel školy vytváří redukované pořadí všech 
uchazečů přijímacího řízení v souladu se zákonem číslo 353/2016 Sb. Uchazeč, který nekoná zkoušku 
z českého jazyka, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií 
zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. 
V případě stejného počtu bodů v celkovém součtu obou částí přijímacího řízení bude rozhodujícím 
kritériem pro určení pořadí lepší výsledek z talentové zkoušky, v případě další rovnosti rozhoduje 
lepší prospěch. Ředitel školy v souladu s §16, odst. 1, vyhl. 353/2016 o přijímacím řízení na SŠ 
v platném znění nenechává volná místa pro odvolací řízení. Výsledky přijímacího řízení budou 
zveřejněny na www.ssudbrno.cz a ve vestibulech školních budov. Místo konání přijímacího řízení je 
podle umístění příslušného oboru vzdělání v budovách školy Husova 10 nebo Francouzská 101. 
 

 

 

 

 

V Brně 12. prosince 2022 Mgr. Petr Polášek, DiS. 

 zástupce statutárního orgánu 

 

 

http://www.ssudbrno.cz/

