
Střední škola řemesel a služeb  

Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace  

  

Smetanova 66, 466 01  Jablonec nad Nisou  

  
  

Kriteria přijímacího řízení + talentové zkoušky oboru  

82-51-H/03 Zlatník a klenotník pro 

školní rok 2020 / 2021  
   

1.   TALENTOVÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA  
  

termín: 22.4. 2020   
  

A. UČEBNÍ OBOR  

  

 82-51-H/03  Zlatník a klenotník  

    

Talentová přijímací zkouška bude probíhat od 8,15 hod. ve 3. patře budovy školy ve 

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

  

Téma talentové zkoušky: Kresba zátiší (každý z uchazečů si musí s sebou přinést 

pomůcky – tužku č. 1 a 2, gumu).  

  

   Hodnocené oblasti a bodová škála u talentových přijímacích zkoušek   

  
 Hodnocené oblasti:  

* umístění do formátu (kompozice) – 0-10 bodů  

* úběžníky (perspektiva) – 0-10 bodů  

* linie, stínování – 0-10 bodů  

  

Žáci a uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků vzdělávání v 1. pololetí  devítileté 

docházky základní školy (viz. níže přepočtu).  

Pozvánku k talentové přijímací zkoušce zašle ředitel nejpozději 14 dní před termínem 

konání této zkoušky.  

   

Žáci a uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků vzdělávání v 1. pololetí  devítileté 

docházky základní školy (viz. tabulka přepočtu).  

 

Přihláška ke stažení: 

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

 

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


Zdravotní způsobilost uchazečů o studium  

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek 

zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání. U všech oborů vzdělání  

vyžadujeme vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti do příslušné kolonky přihlášky ke 

vzdělávání. Přihlášku, která bude postrádat vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti 

uchazeče, budeme vracet uchazeči k doplnění před konáním přijímacího řízení. Termín pro 

odevzdání přihlášek na střední školu je do 2. března 2020.  

Každý uchazeč o studium dostane informaci o zařazení přihlášky a přidělení 

identifikačního čísla, pod kterým bude vystupovat v celém přijímacím řízení.  

Uchazeči o učební, studijní obory budou informováni o splnění či nesplnění podmínek 

přijetí ke studiu (odkaz Stručný průvodce).  

  

Výsledky budou zveřejněny pod registračním číslem. 

Písemně budou vyrozuměni pouze zákonní zástupci nepřijatých uchazečů (nepřijatí zletilí 

uchazeči).  

  

Zájem o studium je nutné potvrdit odevzdáním zápisového lístku do 10 dnů od 

vyvěšení seznamu přijatých uchazečů!!!  

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané 

střední škole slouží zápisový lístek.  

Toto ustanovení se nevztahuje na nástavbové studium Podnikání-denní, dálkové 

formy vzdělávání.  

  
V souladu s § 36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má účastník řízení 

právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci přijetí uchazeče ke vzdělávání na škole 

– dne 20. dubna 2020 v době od 8,00 – 14,00 hodin na sekretariátu školy (pro učební obory), dne 10.  
dubna 2020 v době od 8,00 – 14,00 hodin na sekretariátu školy (pro studijní obor a nástavbové 

studium).  

  

Ředitel střední školy ukončí hodnocení jednotné zkoušky do 2 pracovních dnů od 

zhodnocení Cermatem, na webu školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a 

nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.  



 


