
                                         V Praze dne 4. 11. 2020      

Vážení  zájemci a uchazeči o studium, vážení rodiče, 
    v letošním školním roce jsme pro Vás připravili hned několik Dnů otevřených dveří (DOD), 
kde jsme se těšili, že nás navštívíte a získáte informace, které Vám pomohou při rozhodování 
o dalším studiu. Ale vzhledem k nastalé situaci jsme museli již 1. DOD 8. října, nahradit konzultací 
online a ani další plánované dny otevřených dveří na měsíc listopad se dle nařízení vlády nemohou 
konat v obvyklé formě.
   Proto nabízíme možnost krátkých individuálních konzultací uchazečů pro podání přihlášky ke studiu
při dodržení přísných hygienických a bezpečnostních podmínek v přízemí budovy školy:

Pondělí 9. 11. 2020 14:00 – 17:00 
Individuální konzultace uchazeče/rodiče s vedením školy pro získání upřesňujících informací 
k přijímacímu řízení a k podání přihlášky ke vzdělávání nebo ve školní galerii krátké konzultace 
nad přípravnými domácími pracemi uchazeče s výtvarným pedagogem školy.

Středa 11. 11. 2020 14:00 – 17:00
Individuální konzultace uchazeče/rodiče s vedením školy pro získání upřesňujících informací 
k přijímacímu řízení a k podání přihlášky ke vzdělávání nebo ve školní galerii krátké konzultace 
nad přípravnými domácími pracemi uchazeče s výtvarným pedagogem školy.

On-line konzultace s vedením školy k přijímacímu řízení:

Čtvrtek 12. 11. 2020 17:000 – 18:00  https://us04web.zoom.us/j/76001330648?
pwd=VjJCRGY0Rnk1b2ZPREJ2d3liclgrdz09   Meeting ID: 760 0133 0648 Passcode: jFzRk4
  
Pátek 13. 11. 2020  17:00 – 18:00                              

https://zoom.us/j/94189424026?pwd=b0pTNGhhODV2TStBMXAyMHp5aGJvQT09
Meeting ID: 941 8942 4026 Passcode: 2gSwd5

Shrnující informace k procesu podání přihlášky k talentové zkoušce a přijímacímu řízení.

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2021_22 zde.

Tiskopis přihlášky je možný stáhnout zde.

Na tiskopisu přihlášky (dle nařízení vlády 211/2010 Sb.) je nutné vyjádření ošetřujícího lékaře 
uchazeče ohledně jeho zdravotní způsobilosti studovat obor s talentovou zkouškou a současně
je to podmínka přijetí ke studiu (viz kritéria bod 2). 
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http://textilniskola.cz/uchazeci/stahnout/I.kolo_pr_pro_21_22.pdf
http://textilniskola.cz/uchazeci/stahnout/Form_prihlaska.pdf
https://zoom.us/j/94189424026?pwd=b0pTNGhhODV2TStBMXAyMHp5aGJvQT09
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/76001330648?pwd%3DVjJCRGY0Rnk1b2ZPREJ2d3liclgrdz09&sa=D&source=calendar&ust=1604925863120000&usg=AOvVaw0ddqCZELTaJ3ZlKH2RQmfF
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/76001330648?pwd%3DVjJCRGY0Rnk1b2ZPREJ2d3liclgrdz09&sa=D&source=calendar&ust=1604925863120000&usg=AOvVaw0ddqCZELTaJ3ZlKH2RQmfF


Do prvního kola přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky do různých oborů buď na jedné škole, nebo
na dvou školách. To konkrétně znamená, že na naší škole si vybíráte ze dvou oborů SŠ:
Textilního výtvarnictví a Modelářství a návrhářství oděvů. Textilní výtvarnictví (82-41-M/14) má tři 
zaměření neboli ŠVP (školní vzdělávací plány) – Ateliér bytového designu, Ateliér textilního designu 
a Ateliér nových médií. 
Obor Modelářství a návrhářství oděvů (82-41-M/07) má ŠVP Ateliér oděvu. 

Na přihlášku tedy uvedete buď jeden, nebo oba obory, pokud se pro ně rozhodnete a k tomu zvolíte i 
Ateliér, do kterého se chcete hlásit. Nelze se však hlásit do dvou zaměření stejného oboru.

Dalším předpokladem je doložení hodnocení prospěchu uchazeče z posledních dvou ročníků 
vzdělávání na základní škole -  tedy pro uchazeče z 9. třídy ZŠ - za 7. a 8. ročník. Pro ostatní uchazeče
je rozhodující hodnocení z posledních dvou předchozích ročníků vzdělávání.

Termín podání přihlášek do oborů SUŠTŘ je do 30. 11. 2020 

Podání je nutné v listinné podobě, s podpisem uchazeče a zákonného zástupce, zejména poštou nebo 
osobně při konzultacích nebo na vrátnici školy.

Talentová zkouška je jednodenní a bude se konat ve dvou termínech:  

7. ledna 2021 a 11. ledna 2021  

Na přihlášku je nutné napsat, do kterého termínu se hlásíte.

Pro získání dalších informací neváhejte konzultovat na telefonech:
224 213538 a 224 212 207 nebo 602 221 932.

www.textilniskola.cz  
                                                                    

  

                                                                                                                   Ing. Ivana Hýblová, ředitelka 
školy
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http://www.textilniskola.cz/

