
 Pod Vinicemi 82, 301 00 Plzeň    377 53 28 53   77 40 777 00   zamecek@zamecek.cz           www.zamecek.cz 

IČO 25 21 55 31  DIČ 138 – 25 21 55 31  IZO 110 03 75 45  č.ú. KB 27-9194450237/0100 

 

Střední uměleckoprůmyslová škola  
a Základní umělecká škola Zámeček s. r. o. 

 
Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023  

 
Stanovuji následující podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023: 

Podmínkou přijetí je:  
- složení talentové zkoušky nebo její části 
- předložení přihlášky včetně všech příloh s uvedením prospěchového průměru ze základního vzdělávání 
 
Termín talentové zkoušky:   1. kolo - středa 6. ledna 2022  

2. termín 1. kola – 7. ledna 2022  
Otevírané obory a předpokládaný počet přijímaných žáků:  

 82-41-M/01 užitá malba – 18 žáků 

 82-41-M/05 grafický design – 18 žáků 

 82-41-M/16 kamenosochařství – 8 žáků 

 82-42-M/01 konzervátorství a restaurátorství – 8 žáků 

 82-41-M/02 užitá fotografie a média – 8  žáků 
Podmínky přijímacích zkoušek jsou shodné pro zkrácenou formou studia, počet přijímaných žáků na zkrácenou 
formu studia – dle individuálního zájmu. 
Obsah talentové zkoušky: 

UMA GD KAM RE FOM 

max. 
počet 
bodů 

časový 
limit 

test tvořivosti a obrazotvornosti 
(hodnotí se nápaditost, tvořivost, schopnost zapojení fantazie) 

15 50 
min. 

předložení 
domácích prací 

10-15 prací studijní 
kresby, malby nebo 

volné tvorby 

předložení 
domácích prací 

10-15 prací studijní 
kresby, malby nebo 

volné tvorby, 
případně vlastní 
návrhy v oblasti 

grafického designu 

předložení 
domácích prací 

10-15 prací studijní 
kresby, malby nebo 

volné tvorby, 
prostorové práce 

vítány 

předložení domácích 
prací 

10-15 prací studijní 
kresby, malby nebo 

volné tvorby, 
prostorové práce 

vítány 

předložení domácích 
prací 

10-15 prací studijní 
kresby, fotografií, 

případně 
fotografických 

souborů, ostatní 
techniky vítány 

15  

studijní kresba uhlem - zátiší 
(hodnotí se umístění kresby do formátu,  

znalost perspektivy a proporce, celkové zvládnutí kresby) 

15 90 
min 

barevná kompozice  
(hodnotí se kompoziční rozvržení, barevné 

cítění, formální zvládnutí malby) 

 

 

grafický úkol 

(hodnotí se schopnost stylizace, vystižení 
podstaty zobrazovaného motivu) 

modelování 
(hodnotí se plastické 

cítění, velikostní 
odhad, výtvarný účin 
a zvládnutí úkolu v 

daném čase) 
 

získané body se 
násobí 2 

 
 
 

modelování 

(hodnotí se plastické 
cítění, velikostní 

odhad, výtvarný účin 
a zvládnutí úkolu v 

daném čase) 

získané body se 
násobí 2 

 

koláž  
(hodnotí se 
schopnost 

komponovat 
obrazové prvky v 

ploše, tvořivost při 
výběru motivů) 

grafický úkol 

(hodnotí se 
schopnost stylizace, 
vystižení podstaty 

zobrazovaného 
motivu) 

15 

 

 

 

 

15 

150 
min 
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Kritéria hodnocení: 
základní:       Dosažení co možná nejvyššího počtu bodů v talentové zkoušce- max. 75 bodů  
 
                       Zohlednění předchozích studijních výsledků- max. 15 bodů. Průměr je hodnocen z 1. a 2. pololetí osmé třídy ZŠ. 
 Z důvodu vládního nařízení nebude hodnoceno vysvědčení z 2. pololetí osmé třídy v  roce 2019/2020 a 

použije se nejblíže uvedené vysvědčení. 
 

poslední studijní průměr ze základního vzdělání  

1 – 1,5 15 bodů 

1,6 – 1,7 10 bodů 

1,8 – 2 5 bodů 

nad 2 0 bodů 

  
                         Celkem je možno dosáhnout maximálně 90 bodů  
 
další:  při rovnosti bodů se přihlíží ke studijnímu průměru, popř.  zájmu o studium, dosažené úspěchy v soutěžích, 

navštěvování ZUŠ a výtvarných kurzů (životopis) 
 
                       
Podle dosažení celkového počtu bodů vznikne výsledné pořadí adeptů ke studiu.  
Pokud uchazeč dosáhne nižšího počtu bodů než 40, nevyhoví kritériím hodnocení pro přijetí. 
U uchazečů, jejichž mateřským jazykem není Český jazyk, bude jazyková znalost ověřena pohovorem.  
 
Přijímání do vyššího než 1. ročníku 
Po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání ředitel stanoví rozsah talentové zkoušky. V případě, že ředitel školy 
rozhodne o přijetí, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen, a termín nástupu ke studiu.  
 
Školné: 
Všechny obory – 29.000,-Kč 
 
Sleva na školném: 
prvních 5 nejlepších z celkového počtu uchazečů v prvním kole přijímacích zkoušek, kteří prošli přijímacím řízením, může 
získat slevu na školném na první školní rok při dodržení stanovených podmínek- studijní průměr do 1,5 – vyznamenání na 
posledním vysvědčení ze ZŠ (tj. z 9. roč. ZŠ, případně z 8. roč. ZŠ) 
1. a 2. žák zaplatí jen 9000,- Kč, 3. - 5. žák jen 12 000,- Kč za první školní rok. 
Podmínkou slevy na školném je absolvování celé talentové zkoušky. 
Sleva na školném se nevztahuje na uchazeče o zkrácené studium. 
 
Zákonný termín pro zaslání přihlášky do 1. kola:  30. 11. 2021 
Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky do 1. kola přijímacích zkoušek zveřejní ředitel školy nejpozději do 31. 10. 2021. 
Zveřejněné informace o přijímacích zkouškách budou tyto: 

 termín pro zaslání přihlášky 

 termín talentové zkoušky 

 otevírané obory a počty přijímaných uchazečů 

 obsah talentové zkoušky bez udání konkrétního tématu  
 
Zápisový lístek: musí být odevzdán do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí. Uchazeči do vyšších ročníků nebo na 
zkrácenou formu studia zápisové lístky neodevzdají. 
 
Osoba pověřená zveřejněním informací o přijímacím řízení na webových stránkách školy a organizací přijímacího řízení: Mgr. 
Veronika Polanková 
 
Poplatek za talentovou zkoušku: 250,- Kč (slovy: dvěstěpadesát korun českých) 
 
Termín zveřejnění výsledků talentových zkoušek (anonymně pod registračním číslem) bude na webových stránkách školy: do 
3 pracovních dnů od konání talentové zkoušky. Výsledky přijímacího řízení bude zveřejněno nejdříve 5. 2. 2022. 
 
 
 
V Plzni dne 14. 9. 2021 _________________________________ 
 Mgr. Renata Šindelářová, ředitelka školy 
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