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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 1.KOLO 

 
pro přijetí ke studiu ve školním roce 2023/2024 

do prvních ročníků čtyřletého studia oboru Grafický design 
 
 
Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech 
(05.01.2023, 12.01.2023) 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 2023/2024 
 

 se nekoná. 
 
 
 
Uchazeči na studijní obor Grafický design 82-41-M/05 (čtyřleté denní studium) budou 
v přijímacím řízení hodnoceni podle: 
 
Kritériem je úspěšné vykonání talentové zkoušky a ukončení základního vzdělání 
 
 
Talentová zkouška se skládá ze tří částí :  

1. Domácí práce - minimálně 5 autorských prací (kresba, malba, fotografie….). 
2. Řešení zadaného výtvarného úkolu. 
3. Ústní pohovor 
4. Vysvědčení ze ZŠ 

 
Kritéria hodnocení: 

1. Domácí práce (minimum 5 prací libovolné techniky)                                MAX     40 b 
2. Realizace výtvarného úkolu                                                                           MAX      35 b 
3. Ústní pohovor               MAX     10 b 
4. Vysvědčení ze ZŠ              MAX     15 b 
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Kritéria bodování talentové zkoušky 

Realizace výtvarného úkolu – Zátiší  

1. Umístění do formátu 
2. Perspektivní zobrazení v prostoru 
3. Proporce 
4. Struktura materiálu 
5. Výraz 
6. Zvládnutí požadované techniky 

 

Bodový zisk výtvarný úkol Odůvodnění 

31-35 Práce vykazují skvěle zvládnutou techniku, 
perspektivu, kompozici a kreativní přístup, 
vypovídají o potenciálu uchazeče a jeho 
předpokladech pro studium daného oboru.  

21-30 Práce vykazují zvládnutou techniku, 
perspektivu, kompozici a kreativním přístup 
s menšími nedostatky, vypovídají však 
o potenciálu uchazeče a jeho předpokladech 
pro studium daného oboru. 

11-20 Práce vykazují zjevné nedostatky v technice, 
perspektivu, kompozici a kreativním přístup. 
Je patrná snaživost a nadšení pro daný obor 
a uchazeč má pro studium daného oboru 
rostoucí potenciál. 

6-10 Práce vykazuje velice špatně zvládnutou 
techniku, perspektivu, kompozici a chabý 
kreativní přístup. Je patrný nízký potenciál 
a předpoklad pro studium daného oboru. 

0-5 Práce vykazují velice špatnou kvalitu 
a nezvládnutou techniku, perspektivu, 
kompozici a nulový kreativní přístup. Pro 
předpoklad pro studium daného oboru není 
patrný žádný potenciál.  
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Domácí práce: 

Uchazeč o studium předloží 5 samostatně vypracovaných výtvarných děl obsahujících: 

1. Kresbu tužkou 
2. Malba libovolnými médii na papír  
3. Vlastní originální tvorba 

Vše by měl odevzdat ve formátu A3-A2 na papíře. Domácí práce se odevzdávají v den 
talentových zkoušek. Desky i práce musí být opatřeny podpisem.  

Bodový zisk Domácí práce Odůvodnění 

31-40 Na pracích je vidět kreativní přístup, kvalitní 
příprava a zjevný zájem o daný obor. Domácí 
práce jsou ucelené a vypovídají o talentu 
uchazeče a jeho dobrých předpokladech pro 
studium daného oboru. 

21-30 Na pracích je vidět kreativní přístup a zjevný 
zájem o daný obor s menšími nedostatky. 
Domácí práce vypovídají o potenciálu 
uchazeče a jeho předpokladech pro studium 
daného oboru. 

11-20 Domácí práce obsahují zjevné nedostatky, 
portfolio není zcela ucelené, ale je patrná 
snaživost a nadšení pro daný obor. Uchazeč 
má pro studium daného oboru rostoucí 
potenciál. 

6-10 Domácí práce vykazují velice špatnou kvalitu 
a chabý kreativní přístup. Portfolio uchazeče 
je neucelené bez potenciálu a s nízkým 
předpokladem pro studium daného oboru. 

0-5 Domácí práce vykazují velice špatnou kvalitu 
s nulovým kreativním přístupem. Uchazeč 
neprojevil žádný potenciál a je vidět minimální 
zájem o daný obor. 
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Vysvědčení ze základní školy 

 
Průměr Počet bodů 
do 1,5 15 
od 1,60 do 2 10 
od 2,1 do 2,9 5 
od 3,0 a méně 0 

 

Do průměru se započítává výsledek vzdělávání za 2. pololetí 8. ročníku základní školy. Pro 
přijetí ke vzdělávání nesmí uchazeč získat 0 bodů z žádného ze čtyř dílčích kritérií. 

Ústní pohovor 

Ústní pohovor bude probíhat formou motivačního rozhovoru a bude posuzována motivace 
ke studiu oboru. 

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. 
 
Přehled výsledků talentové zkoušky bude zveřejněn na webových stránkách školy 20. ledna 
2023. Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy 
dne 6. února 2023. 
 
 

 
V Kladně dne 22.9.2022 
 
 
 Mgr. Vladimír Skalla, v.r. 
 ředitel školy 
 


