
 
 

Kritéria pro obor vzdělání 66-52-H/01 Aranžér 

Střední škola umění a designu, knižní kultury a ekonomiky Náhorní,                                 
U Měšťanských škol 525/1 182 00 Praha 8 

Forma vzdělávání: denní                                                                    Délka studia: tříleté 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 

Termín podání přihlášky: do 1. března 2023 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti je vyžadováno.  

1. Hodnocení na vysvědčení z předešlého vzdělávání (HPV) 

Do hodnocení z předešlého vzdělávání se budou započítávat vysvědčení z 1. a 2. pololetí             
8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, popřípadě odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií.  

Uchazeč získá maximálně 30 bodů (zohlední se prostý aritmetický průměr prospěchu               
z 1. pololetí  8. ročníku a 2. pololetí 8. ročníku  ZŠ, popřípadě  odpovídajícího ročníku 
víceletých gymnázií a průměrného prospěchu žáka v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, popřípadě 
odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií; známka z chování se do průměru nezapočítává).  

Přepočet – hodnocení předešlého vzdělávání  

BODY Průměr  BODY Průměr 
30 1,00 – 1,04  14 1,70 – 1,73 
29 1,05 – 1,09  13 1,74 – 1,77 
28 1,10 – 1,13  12 1,78 – 1,82 
27 1,14 – 1,17  11 1,83 – 1,86 
26 1,18 – 1,22  10 1,87 – 1,90 
25 1,23 – 1,26  9 1,91 – 1,95 
24 1,27 – 1,30  8 1,96 – 1,99 
23 1,31 – 1,34  7 2,00 – 2,03 
22 1,35 – 1,39  6 2,04 – 2,08 
21 1,40 – 1,43  5 2,09 – 2,12 
20 1,44 – 1,47  4 2,13 – 2,16 
19 1,48 – 1,52  3 2,17 – 2,20 
18 1,53 – 1,56  2 2,21 – 2,25 
17 1,57 – 1,60  1 2,26 – 2,30 
16 1,61 – 1,65  0 2,31 a více 
15 1,66 – 1,69    
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Uchazeč, u něhož by jedno z rozhodných vysvědčení připadlo na druhé pololetí školního roku 
2019/2020, bude duplicitně hodnocen za 1. pololetí 9. třídy.  

Uchazečům, kteří nemají vysvědčení ze ZŠ či víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol a 
školských zařízení, budou poslední tři vysvědčení ze zahraniční školy přepočítána individuálně, 
max. však do výše 30 bodů. Vysvědčení musí být úředně přeložené a ověřené.  

Pokud nebude možné učinit prostý aritmetický průměr z některého předloženého hodnocení 
pololetí školního roku z důvodu použití slova nehodnocen(a) nebo uvolněn(a) u všech předmětů 
uvedených na vysvědčení z jednoho pololetí, bude pro vytvoření prostého aritmetického 
průměru použito nejbližší následující pololetí.  

Slovní hodnocení musí být podle § 51 odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace           
(tj. pokud základní škola, do které uchazeč dochází, hodnotí slovně, tak je vhodné ji požádat      
o převod s dostatečným předstihem).  

2. Hodnocení – známka chování (HPCH)  

Uchazeč/uchazečka může získat též 20 bodů (HPCH), a to jestliže na vysvědčení z 1. pololetí 
8. ročníku a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ, popřípadě odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií a 
v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, popřípadě odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, byl/a 
hodnocen/a stupněm chování 1- velmi dobré,  a to ve všech zmiňovaných vysvědčeních. 
V případě, že na jednom z vysvědčení (1. pololetí 8. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku ZŠ  a              
1. pololetí 9. ročníku ZŠ, popřípadě odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, je 
uchazeč/uchazečka hodnocen sníženou známkou chování, tedy 2 - uspokojivé či                                
3 – neuspokojivé, získává uchazeč/uchazečka pro potřeby přijímacího řízení 0 bodů. V případě, 
že se uchazeč/uchazečka vzdělával/a v 8. třídě ve školním roce 2019/2020, bude mu/jí místo     
2. pololetí 8. třídy započítáno do hodnocení stupně chování vysvědčení 2x z 1. pololetí 9. třídy.  

 

3. Výsledky školní přijímací zkoušky  

Ředitelka školy stanovuje školní přijímací zkoušku v následujících 2 termínech konání*:  

1. řádný termín: pondělí 24. dubna 2023 
2. řádný termín: úterý 25. dubna 2023 

* uchazeč si zvolí jeden z řádných termínů a ten uvede na přihlášce ke studiu.  

Obsah školní přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní 
vzdělávání. Zkoušku vždy bude hodnotit tříčlenná komise, která se prokazatelně seznámí 
s kritérií hodnocení školní přijímací zkoušky. Školní přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:  

1. část - Kresba tužkou objektu v prostoru  (perspektivní zobrazení v prostoru)  

Délka zkoušky: 60 minut                                                                    Formát A4 

Pomůcky: měkká tužka, plastická guma, ořezávátko, čtvrtka A4 

 

 



3 
 

2. část - Koláž - barevná kompozice na zadané téma 

Délka zkoušky: 60 minut                                                                    Formát A4 

Pomůcky: sada barevných papírů, nůžky, tyčinkové lepidlo na papír, čtvrtka A4 

 

Výsledek školní přijímací zkoušky – 40 bodů  

1. část - Kresba tužkou objektu v prostoru: 20 bodů                        Hranice úspěšnosti     8 bodů  

2. část - Koláž – barevná kompozice na zadané téma: 20 bodů       Hranice úspěšnosti     8 bodů 

 

Za školní přijímací zkoušku tak lze získat celkem 40 bodů, kdy za 1. část i 2. část může uchazeč 
získat maximálně 20 bodů.  Ředitelka tímto stanovuje hranici úspěšnosti, kdy při zisku 7 a méně 
bodů v 1. části, nebo kdy při zisku 7 a měně bodů ve 2. části nesplnil uchazeč hranici 
úspěšnosti a nebude přijat ke studiu.   

Pokud se pro vážné důvody ke školní přijímací zkoušce v určeném termínu nemůže 
uchazeč/uchazečka dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku 
svoji neúčast řádně písemně omluvit ředitelce školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního 
termínu pro její vykonání). Pokud je omluva ředitelkou školy uznána, koná uchazeč/uchazečka 
zkoušku v náhradním termínu. 

4. Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

Výsledky dle výše uvedených kritérií budou sečteny a seřazeny od nejvyššího (nejlepší)               
do nejnižší součet (nejhorší).  

V případě rovnosti bodů se pořadí stanoví podle dosažených bodů za školní přijímací zkoušku. 
Pokud rovnost bude trvat nadále, rozhodne výsledek za bodové ohodnocení předchozího 
vzdělávání. Pokud rovnost bude trvat nadále, rozhodne lepší průměr z českého jazyka                 
v 1. pololetí 8. třídy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Pokud ani toto pořadí 
nestanoví, tak bude přistoupeno k losu, kdy losování bude veřejné, informace o něm bude 
zveřejněna na stránkách školy a zákonní zástupci účastníků řízení, o jejichž pořadí bude 
rozhodováno, budou pozvání s předstihem alespoň 24 hodin e-mailem.  

5. Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR 

Škola bude postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhl. Č. 353/2016 Sb., o přijímacím 
řízení ke střednímu vzdělávání. Uchazeči s předchozím vzděláním v zahraničí, kteří podávají 
přihlášku k přijímacímu řízení, do přihlášky uvedou kontaktní adresu v ČR. K přihlášce 
přikládají úředně ověřený překlad vysvědčení z ekvivalentu 8. ročníku a polovinu 9. ročníku 
základní školy.    

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve výše uvedeném oboru vzdělání 
škola ověří rozhovorem. Rozhovorem se zjišťuje schopnost uchazeče používat základní 
mluvnické a lexikální struktury v českém jazyce.  
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Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne před tříčlennou komisí následovně:  

Uchazeč vede s pedagogickým pracovním školy rozhovor, který svým obsahem vychází 
z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče, součástí rozhovoru je napsání a přečtení 
několika slov v českém jazyce a diskuze nad textem. Součástí rozhovoru je i popis obrázku.  

Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, pro úspěšný rozhovor je stanovena hranice 5 bodů 
(včetně).  Při zisku 4 a méně bodů nesplnil uchazeč hranici úspěšnosti.  

Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče 
studovat daný obor vzdělání. V případě nesouhlasného stanoviska uchazeč nesplnil podmínku 
pro přijetí ke vzdělávání a nebude přijat.  

6. Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)  

Škola bude postupovat podle opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní 
rok 2023/2024 č.j. MSMT-29772/2022-1 ze dne 27.10. 2022 a podle zákona č. 67/2022 Sb.,      
o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.  

Vysvědčení z předchozího vzdělávání lze nahradit čestným prohlášením, pokud vysvědčení 
uchazeč nemůže předložit. 
 

Uchazeč má právo při školní přijímací zkoušce použít překladový slovník.    

 

Praze dne:  27. 1. 2023                                                                         

                                                                                                               Ing. Hana Pavelková              
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Vyhlášení výsledků a další ujednání  

• Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení a jejich zveřejnění na stránkách školy bude 
nejpozději 27. dubna 2023. 

• Zákonný zástupce uchazeče/uchazečky/zletilý/á uchazeč/uchazečka má možnost v 
průběhu přijímacího řízení po předchozí domluvě s ředitelkou školy nahlédnout do spisu 
uchazeče/uchazečky o studium, termín je stanoven na 26. dubna 2023 v době od 12:00      
do 14:00 hod.  

• V souladu s ustanovením § 183 školského zákona je uchazeč/uchazečka přijat/a ke studiu 
zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě a na webových stránkách 
školy, a to anonymně pod registračním číslem po dobu alespoň 15ti dnů.  

• V listinné podobě budou zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.  
• Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.  
• Svůj úmysl vzdělávat se na Střední škole designu a umění, knižní kultury a ekonomiky 

Náhorní potvrdí uchazeč/uchazečka nebo zákonný zástupce nezletilé/ho 
uchazečky/uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o 
jejím/jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení 
rozhodnutí.  

• V případě, že uchazeč/uchazečka zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává 
se tímto práva být přijat/a za žáka/žákyni Střední školy designu a umění, knižní kultury a 
ekonomiky Náhorní. 

 

 


