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ÚVOD 

Vlastní přijímací řízení se uskutečňuje dle legislativy a souvisejících předpisů v platném znění. 

Přihlášku je nutné podat v 1. kole pro umělecký učební obor 82-51-H/09 Umělecký rytec do 30. listopadu 
2022. 

Řádný termín talentové zkoušky: 5. 1. 2023 

Náhradní termín talentové zkoušky: 13. 1.  2023 

Náhradní termín platí pro uchazeče, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil 

a svoji neúčast písemně omluvil, nejpozději do 3 pracovních dnů řediteli školy, ve které ji měl konat. 

Na přihlášce ke studiu je nutné doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti. 

K přihlášce je nutné doložit doklad o předchozím ukončeném vyšším vzdělání, než je základní (ověřená 
kopie maturitního vysvědčení nebo výučního listu). 

Termíny dalších kol talentových zkoušek může vyhlásit ředitel SŠ. 

Přihlášky se podávají na sekretariátě ředitele školy (Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod) a nelze je 
podávat elektronicky. 

Základní rozdělení důležitých termínů: 

Kód 
oboru 

Název oboru Kolo přijímacího 
řízení 

Termín podání 
přihlášky 

Řádný termín 
talentové zkoušky 

Náhradní termín 
talentové zkoušky 

Učební obor – H 

82-51-
H/09 

Umělecký 
rytec 

1. kolo do 30. 11. 2022 5. 1. 2023 13. 1. 2023 

(podrobnější informace k přijetí naleznete v konkrétních kapitolách) 

UČEBNÍ UMĚLECKÝ OBOR - H (dálkové studium a rekvalifikační kurz)  

82-51-H/09 Umělecký rytec 

O přijetí do oboru rozhoduje pořadí uchazečů podle celkového počtu bodů získaného v přijímacím řízení. 
Celkem lze získat maximálně 80 bodů. 

Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči sdělení o výsledku talentové 
zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna 2023. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje 
v přijímacím řízení. 
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CELKOVÝ POČET BODŮ = TALENTOVÁ ZKOUŠKA  

TALENTOVÁ ZKOUŠKA = lze získat max. 80 bodů (i s body za domácí práce)  

  

1.       Podrobný rozpis hodnocení talentové zkoušky: 
a) školní výtvarná část 0 – 60 bodů, hranice úspěšnosti min. 15 bodů 
b) domácí práce 0 – 20 bodů, hranice úspěšnosti min. 5 bodů 
  

2.       Požadavky na domácí práce: 
a) domácí práce v počtu min. 8 ks (studijní kresba a malba: min. 4 ks, volná tvorba: min. 4 ks); 
b) vše adjustováno, odevzdáno v pevných deskách, označené jmenovkou z lícové strany; 
c) termín odevzdání domácích prací bude uveden v pozvánce k talentové zkoušce; 
d) rozsah talentových zkoušek bude uveden v pozvánce k talentové zkoušce. 

DALŠÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 

Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod registračním číslem. Registrační číslo bude uchazeči zasláno poštou 
spolu s pozvánkou k talentové zkoušce. 

ROZHODNUTÍ 

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. 
února do 15. února 2023. Přijatí žáci nebudou písemně obesíláni, ale výsledky budou zveřejněny na 
veřejně přístupném místě ve škole i webových stránkách školy pod registračním číslem žáka.  

ODVOLÁNÍ 

Neúspěšným uchazečům bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Rozhodnutí o nepřijetí ke 
vzdělávání, které nelze doručit uchazeči, se ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené. 
Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje 
jeho prostřednictvím. 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí ke studiu lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů 
od doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele SŠ-COPT Uherský Brod ke školskému odboru KÚ 
Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, ZLÍN. 

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Počty volných míst v jednotlivých oborech oznamuje ředitel střední školy Krajskému úřadu, informace 
zveřejňovány na www.zkola.cz. 

Přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola. Pozvánka se zasílá 
nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky. 

PŘIJÍMACÍ KOMISE 

Bude nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušek jmenována ředitelem školy. Tato komise zpracuje podklady 
pro rozhodnutí ředitele školy dle výše uvedených právních předpisů. 
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POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ DO DÁLKOVÉHO STUDIA A REKVALIFIKACE 

1)    Počet žáků přijímaných do 2. ročníků je dán směrnicemi o přijímání žáků vydanými Krajským úřadem 
Zlínského kraje. 

2)      Plánovaný počet přijímaných žáků dálkového studia: 

UČEBNÍ OBOR – H (dálkové studium) 

Umělecký rytec                               - UR                       - 12 žáků 

Pro otevření níže uvedeného oboru je nutný minimální počet 6 zájemců. 

     3)  Pokud budou po přijímacím řízení volná místa, tak může ředitel SŠ vyhlásit 2. kolo přijímacího 
řízení. Tato informace bude po dohodě s KÚ zveřejněna na stránkách www.zkola.cz 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Brodě 27. 10. 2022                                                                                       Ing. Ladislav Kryštof 
   ředitel SŠ-COPT UB 
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