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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 1.KOLO 
 

pro přijetí ke studiu ve školním roce 2022/2023 

do prvních ročníků čtyřletého studia oboru Průmyslový design 

 

 

Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech 

(10.01.2022, 17.01.2022) přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání. 

 

 

Ředitel Soukromé střední školy a základní školy (1. KŠPA) Kladno s. r. o. v souladu s § 60 a 

násl. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) 

 

rozhodl, 
 

že přijímací zkouška pro 1. ročníky školního roku 2022/2023 

 

 se nekoná. 
 

 

 

Uchazeči na studijní obor Průmyslový design 82-41-M/04 (čtyřleté denní studium) budou 

v přijímacím řízení hodnoceni podle: 

 

Kritériem je úspěšné vykonání talentové zkoušky. 

 

 

Zkouška se skládá ze tří částí :  

1. Domácí práce - minimálně 5 autorských prací formátu A3. Chce-li uchazeč navíc 

uplatnit své práce jiného než kresebného či malířského charakteru (např. prostorové 

práce, fotografie…), pak v max. počtu 3 prací ve fotografické nebo vytištěné podobě.  

2. Realistická kresba tužkou podle modelu (doneste si měkkou tužku a pryž). 

3. Ústní pohovor 

 

Kritéria hodnocení 

1. Domácí práce                MAX     50 b 

2. Realizace výtvarného úkolu                                                                           MAX     25 b 

3. Ústní pohovor               MAX     10 b 

4. Vysvědčení ze ZŠ               MAX     15 b 
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Maximální možný dosažitelný počet bodů  100.                                                             

Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle počtu bodů u talentové zkoušky.  

 

V případě dosažení stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne losování. 

 

 

 

V Kladně dne 29.9.2021                                                                Mgr. Vladimír Skalla  

 ředitel školy 
 


