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Přijímací řízení do oboru s talentovou zkouškou 
pro školní rok 2023/2024 

   pro 1. kolo do oboru 82-51-H/01 Vlásenkář a maskér (zkrácená forma) 
Ředitelka Střední školy služeb, obchodu a gastronomie vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 
2023/2024 do oboru vzdělání s talentovou zkouškou 82-51-H/01 Vlásenkář a maskér – zkrácená forma 
vzdělávání (1 rok) určená pouze absolventům středního vzdělávání s maturitním vysvědčením nebo 
výučním listem kategorie H nebo uchazečům, kteří prospěli ve 2. pololetí posledního ročníku 
maturitního oboru. 

Uzávěrka přihlášek do 1.kola: 30. listopadu 2022 

Talentová přijímací zkouška v 1.kole:  1. termín = středa 11.1.2023 od 8.15 hod 
2. termín = čtvrtek 12.1.2023 od 8.15 hod

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je 7.  
Při počtu nižším než 4 přijatí uchazeči k datu 30. června 2023 nebude obor otevřen (rozumí se 
uchazeči, kteří skutečně nastoupí od 1.9.2023 ke studiu). 

Skladba talentové přijímací zkoušky – obsahem a formou je rozdělena do 2 základních částí: 
1. grafická část:
 kresba tužkou nebo uhlem v časovém rozsahu max. 90 minut (jednoduché zátiší)

pomůcky: měkká tužka, uhel, plastická guma, ořezávátko
hodnotí se: perspektivní zobrazení v prostoru, proporcionalita, technika kresby

 barevna kompozice v časovém rozsahu max. 90 minut (fantazijní tvorba na zadaný text; technika =
tempera nebo vodové barvy)
pomůcky: sada temper nebo vodové barvy, štětce, paleta, nádobka na vodu, hadřík
hodnotí se: představivost, nápaditost, fantazie, cit pero barvu, zvládnutí použité techniky

 portfolio-hodnocení domácích prací v počtu 10 kusů-studijní kresba a malba, volná tvorba
(obsahově např. kresby podle přírody, zátiší, figurální motivy, ilustrace, komiks, fotografie vlastní
tvorby, ukázky grafických návrhů apod.)

2. teoretická část:
 test – dějiny výtvarného umění

K talentové zkoušce si uchazeč donese pracovní oblečení dle uvážení a výtvarné potřeby uvedené 
ve skladbě talentové přijímací zkoušky. 

Bodové ohodnocení: 

Max. bodů Min. bodů 
Kresba 30 15 
Barevná kompozice 20 10 
Portfolio 10 5 
Test 10 5 

Podmínky pro přijetí:
Uchazeč musí získat celkem minimálně 35 bodů a z každé části stanovené minimum bodů a 
doložit kladný závěr o zdravotní způsobilosti k oboru, aby splnil podmínky př. řízení pro 
přijetí. Všechny podmínky platí současně. 
Pokud nedosáhne stanoveného počtu bodů celkem nebo minimálního počtu bodů 
z jednotlivých částí, nebo nedoloží zdravotní způsobilost (případně je zdr. nezpůsobilý), kritéria 
př. řízení nesplnil a ke vzdělávání nebude přijat. 
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Další náležitosti přijímacího řízení, podmínky přijetí a nezbytné předpoklady: 

 uchazeči budou přijímání do oboru pouze na základě talentové zkoušky (pozvánka na talentovou zkoušku bude 
zaslána nejpozději 14 dní před jejím konáním)

 obor je určen výhradně pro úspěšné absolventy oborů vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem 
kategorie H (tzn. uchazeč musí být držitelem maturitního vysvědčení nebo výučního listu s vysvědčením o 
závěrečné zkoušce) nebo uchazeče, kteří prospěli ve 2. pololetí posledního ročníku maturitního oboru

 v případě, že bude uchazeč konat maturitní nebo závěrečnou zkoušku až ve školním roce 2022/23, musí předložit 
doklady splňující podmínky předcházejícího bodu nejpozději s datem 31.8.2023, aby mohl 1.9.2023 zahájit školní 
rok (pokud tuto podmínku nesplní, pozbývá rozhodnutí o přijetí dnem 31.8.2023 platnosti)

 nutnou podmínkou pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru 
potvrzená lékařem (lékařský posudek) na přihlášce. V případě nesplnění tohoto kritéria = nedoložení nebo lékař 
vydá negativní stanovisko, nemůže být uchazeč ke vzdělávání přijat.

 v případě pochybností ohledně autorství předkládaných domácích prací bude s uchazečem veden krátký pohovor 
(pohovor se do hodnocení nezapočítává)

 po úspěšném absolvování talentové zkoušky budou uchazeči přijati do stanovené kapacity v pořadí podle 
výsledku talentové zkoušky; při rovnosti bodů budou uchazeči dále hodnoceni a přijímáni podle lepšího výsledku 
v grafické části (kresba a barevná kompozice) talentové zkoušky, jako poslední bude v případě rovnosti 
uplatněno kritérium lepšího výsledku testu.

 pokud bude uchazečem osoba, která není státním občanem ČR a získala předchozí střední vzdělání v zahraniční 
škole (§20 zákona 561/2004 Sb. v platném znění), pak při přijímacím řízení znalost českého jazyka, která je 
nezbytná pro vzdělávání, bude škola ověřovat u těchto osob prezenčně rozhovorem (viz Kritéria PŘ pro uchazeče 
s odlišným mateřským jazykem).  V případě, že neprokáže znalost vyučovacího jazyka v oblasti ústního a 
písemného projevu, nebude ke vzdělávání takový uchazeč přijat.
Tento uchazeč doloží spolu s přihláškou předcházející úspěšně ukončené střední vzdělání nostrifikací 
(vydává Krajský úřad po předložení příslušných dokladů).

 písemný test z dějin výtvarného umění bude uchazečům k dispozici pouze v českém jazyce – uchazeč cizinec dle 
z. 67/2022 má nárok na navýšení časového limitu o 25% a použití překladového slovníku

 uchazeč cizinec, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, předloží doklad opravňující pobyt na 
území ČR (a to nejpozději v den zahájení vzdělávání)

  Výsledky přijímacího řízení: 

 výsledky talentové zkoušky (pouze seznámení s počtem získaných bodů) se zasílají uchazeči, příp. jeho zák.
zástupci, do 20. ledna 2023 a současně budou zveřejněny na webu školy www.sssoghk.cz

 výsledky přijímacího řízení (seznam přijatých uchazečů) budou uveřejněny v budově sídla školy na veřejně
přístupném místě bezprostředně po ukončení hodnocení příslušného kola PŘ do příslušného oboru vzdělání a
na webu školy www.sssoghk.cz v termínu od 5. do 15. února 2023

 rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno uchazeči nebo jeho zákonnému zástupci v zákonem stanovené lhůtě
bezprostředně po ukončení hodnocení daného kola přijímacího řízení

 rozhodnutí o přijetí bude pouze zaznamenáno do správního spisu o přijímacím řízení (neodesílá se a ani se
nevyhotovuje) – zápisový lístek se do zkrácené formy vzdělávání neodevzdává

 ředitelka školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení v případě, že nebude kapacita oboru po 1. kole
naplněna; termín pro konání těchto kol bude vždy pouze jeden a bude vyhlášen na www.sssoghk.cz spolu s
kritérii a podmínkami přijímacího řízení pro dané kolo

   V Hradci Králové  dne 31. října 2022 (doplnění 2.11.2022) 
   ředitelka školy
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