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VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO VOŠTŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23 

II. KOLO (pro doplnění předpokládaného počtu uchazečů) 

Ředitelka Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel, v souladu se 

zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále 

jen školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném 

znění, vyhlašuje: 

II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU, vzdělávacího programu 82-41-N/20 DESIGN MÓDNÍCH 

DOPLŇKŮ, oboru Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba, pro přijetí ke vzdělávání ve Vyšší odborné  
škole pro školní rok 2022/2023  

 

ŠKOLNÉ: 5 000,- Kč/ za rok (splatné ve 2 splátkách po 2500 Kč)  
TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: do 31. 8. 2022 
TERMÍN KONÁNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 12. 9. a 13. 9. 2022 

Vzdělávání je ukončeno absolutoriem. Absolventům je přiznáno právo používat označení „diplomovaný 
specialista“ uváděné za jménem (zkráceně „DiS.“). 

Požadavky: 

― úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitou 

― řádně vyplněná přihláška na předepsaném formuláři odevzdaná do stanoveného termínu 

― kopie maturitního vysvědčení (v případě, že v době podání přihlášky není maturitní zkouška vykonána, 
je možnost doložit ji u přijímacího řízení) 

Kritéria pro II. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denního tříletého studia: 

1. Kritéria jsou jednotná pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení  
do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok. 

2. Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání  
s maturitní zkouškou a kteří, při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí, prokázáním vhodných 
schopností, vědomostí a zájmů. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží potvrzení  
k přihlášce ke studiu a současně oznámí, pokud vyžadují nějaké zvláštní podmínky u talentové zkoušky.  

3. V rámci přijímacího řízení je uchazeč hodnocen podle: 
    3. 1 výsledků hodnocení dosažených při talentové zkoušce, 
    3. 2 hodnocení předložených domácích prací,                                                                     
    3. 3 hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání rozhodných pro daný obor,   
           všeobecný kulturní přehled a zájem o daný obor, 
    3. 4 výsledků dosažených ve středním vzdělávání vyjádřených na vysvědčení. 

4. Obsah a hodnocení talentové zkoušky: 

1) kresebná studie figury tužkou nebo uhlem         10 bodů 

2) barevná studie zátiší        10 bodů  

3) výtvarná stylizace na zadané téma       10 bodů  

4) zkouška řemeslných dovedností v technice výšivky    10 bodů 
 

Kód oboru Název vzdělávacího programu Forma studia Počet přijímaných uchazečů  

82-41-N/20 DESIGN MÓDNÍCH DOPLŇKŮ Tříletá denní 5 
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5. Hodnocení domácích výtvarných prací                   5 bodů  
Domácí práce v počtu 10 - 20ks předkládá uchazeč v deskách při registraci a pod přiděleným číslem jsou  
i hodnoceny. Hodnotí se zejména realistické kresby a malby dle předlohy, řádně adjustované v počtu  
10 - 20ks. Dále je kladně hodnocena dokumentace práce z jiných uměleckých činností/soutěží, které vhodně 
dokládají zájem a schopnosti uchazeče studovat daný obor. 

6. Pohovor                                    30 bodů   
Pohovor uchazeče před jmenovanou komisí je zaměřený na otázky týkající se:  

a) motivace ke studiu oboru (maximálně 10 bodů),  
b) orientace v dějinách výtvarného umění (maximálně 10 bodů),  
c) všeobecného kulturního přehledu vztahující ho k designu módních doplňků (maximálně 10 bodů).  

7. Hodnocení studijních výsledků předchozího vzdělávání                  10 bodů  
Celkový průměr známek z posledních dvou ročníků na SŠ = X: 

a) hodnocení 2. pololetí z předposledního ročníku SŠ   
b) hodnocení 1. pololetí z posledního ročníku SŠ  

Výpočet X = průměr a) + průměr b)/2: do 1,50 = 10 bodů, 1,51–2,0 = 5 bodů, nad 2,10 = 0 bodů 

8. Přijímací komise určená ředitelkou školy hodnotí anonymně všechny části. Maximálně je možné získat: 
talentová zkouška 40 bodů, hodnocení předložených domácích prací 5 bodů, pohovor 30 bodů, hodnocení 
výsledků předchozího vzdělávání 10 bodů. Celkem tedy 85 bodů. Aby uchazeč  
v přijímacím řízení uspěl, musí získat nejméně 45 bodů, při čemž žádný z úkolů talentové zkoušky  
a pohovoru nesmí být hodnocen 0 body.  

9. Uchazečům je pro přijímací řízení přiděleno registrační číslo a přijímací komise, určená ředitelkou školy, 
pak anonymně hodnotí každý ze zadaných úkolů. Pod tímto registračním číslem jsou pak zveřejňovány 
výsledky. 

10. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí 
podle výsledku hodnocení přijímacího řízení (celkový počet bodů). Při shodnosti bodů v přijímacím řízení, 
rozhoduje počet bodů získaných v talentové zkoušce, tj. přednost má uchazeč s vyšším počtem bodů. 
 

Doplňující informace platné pro:  

1. Pozvánka pro konání přijímací zkoušky bude zaslána uchazeči nejpozději 5 dnů před jejím konáním.  

2. Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče  
do 7 dnů po konání přijímací zkoušky.  

3. Přijatý uchazeč o studium, jako potvrzení svého úmyslu nastoupit vzdělávání na VOŠTŘ, musí uhradit 
první splátku za studium 2500,-Kč nejpozději do 15 dnů o rozhodnutí o přijetí. 

 
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel,  
Praha 1, U Půjčovny 9 
U Půjčovny 1274/9, 110 00 Praha 1, 
telefon: 224 218 850  
Škola je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Hlavní město Praha, 
Číslo datové schránky: ztjzt98 
IZO Vyšší odborné školy: 150 008 848 
www.textilniskola.cz  
 
V Praze dne 1. srpna 2022 
č.j.: VOŠTŘ_341/01082022                                             Ing. Ivana Hýblová, ředitelka VOŠTŘ a SUŠTŘ 
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