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Kriteria talentové přijímací zkoušky 
pro školní rok 2020/2021 

 

Ředitel školy určí v rámci stanoveného období pro zkoušky do oborů s talentovou 

zkouškou dva volitelné dny/termíny pro vykonání talentové zkoušky. Jeden z nich si 

vybereš a napíšeš do přihlášky. 

Období pro vykonání talentových zkoušek platí pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele: 

2.–15. ledna obory s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82. 

 

 

Talentové přijímací zkoušky pro uchazeče oboru 

82-51-H/03 Zlatník a klenotník 

 
Talentové přijímací zkoušky se týkají pouze výše uvedeného oboru. 

Termíny konání: 1. termín – středa 8. ledna 2020  

                              2. termín – čtvrtek 9. ledna 2020 

Přijímací zkoušky budou probíhat od 9,00 hod. ve 3. patře budovy školy ve Smetanově 

ulici v Jablonci nad Nisou (učebna č. 301) a budou trvat 2 vyučovací hodiny, 

předpokládaný konec je v 10,30 hod. 

Přihlášky na tento obor je nutné doručit do 30. listopadu 2019 (přihláška ke vzdělávání 

do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou ve střední škole a konzervatoři) – uchazeč si 

musí vybrat a do přihlášky vyplnit jeden z nabízených termínů. Na zadní straně 

přihlášky je nutné vyplnit chování a prospěch uchazeče za 1. a 2. pololetí 7. a 8. ročníku 

ZŠ. 

Téma přijímací zkoušky  

Kresba zátiší (každý z uchazečů si musí s sebou přinést pomůcky - tužku č. 1 a 2, gumu). 

 

Přijetí a zápis ke studiu oborů s talentovou zkouškou 

Pokud u talentové zkoušky uspěješ, pokračuješ dále v přijímacím řízení. Konečné rozhodnutí 

o výsledcích přijímaček, tj. o přijetí a nepřijetí uchazečů, vydá ředitel školy v období 

od 5. do 15. února. 

 Seznam přijatých uchazečů se zveřejňuje na školním webu a přímo ve škole. Budeš-

li přijat/a, nečekej žádný dopis ze školy. 

 Ode dne zveřejnění musíš nejpozději do 10 pracovních dnů potvrdit svůj zájem 

o studium odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Povinnost zápisu platí pro 

denní formu. 

 Pokud se nezapíšeš, vzdáváš se své možnosti stát se žákem dané školy. 

 Jestliže uspěješ v dvou školách, máš právo si vybrat jednu z nich a do té lístek podáš. 

 Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy byl 

přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek 

je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole 

řízení úspěšné odvolání proběhlo. 
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 Tiskopis zápisového lístku dostaneš ve své základní škole v době podání přihlášky. 

 Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec), získá lístek na krajském 

úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí. 

 Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození 

je nutné požádat o vydání duplikátu instituci, od které žadatel obdržel originál. 

Když neuspěješ u talentové zkoušky, přijde ti písemné vyrozumění nejpozději do 

20. ledna 2020. 

Základní právní předpisy platné pro přijímací řízení: 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský 

zákon“) 

 Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

 Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných 

 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním 

a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici 

viz www.mvcr.cz (dále jen „správní řád“) 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Na webových stránkách www.edulk.cz jsou ke stažení Metodické materiály pro přijímací 

řízení 2019/2020. 

Přihláška ke stažení:  

http://supsavos.cz/wp-content/uploads/2018/09/Prihlaska_SS_2017_talent_edit.pdf 

 

V Jablonci nad Nisou dne 30. října 2019 

 

 

Mgr. Martin Kubáč v.r. 

ředitel školy  
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