
 

 
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

PRO OBORY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU 
 

Termíny konání talentové zkoušky 
5. 1. 2021 – 1. termín pro čtyřleté umělecké obory  

7. 1. 2021 – 2. termín pro čtyřleté umělecké obory 
 

Škola přijímá ke studiu maximálně 15 žáků do jedné třídy oboru s konkrétním zaměřením. 
Přihlášky ke studiu se podávají do 30. 11. 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení, které může trvat v dalších kolech až 

do 31. 8. 2021. Další kola přijímacího řízení budou vypsána po ukončení 1. kola přijímacího řízení, pokud během 1. kola 

nebude naplněn předpokládaný maximální počet žáků. 

Uchazeči budou k přijímacím zkouškám pozváni písemnou pozvánkou. 
 

Ke studiu budeme přijímat do čtyřletých uměleckých oborů: 

 

82-41-M/02  UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA – fotografická tvorba  denní studium 

82-41-M/02  UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA – grafický design   denní studium 
 

Zájemci o studium odevzdají pro 1. kolo přijímacího řízení přihlášku ke studiu do kanceláře školy (datovou 

schránkou, osobně, poštou) do 30. 11. 2020. Přihláška musí být do uvedeného termínu ve škole (§ 60b odst. 1 školského 

zákona). Na přihlášku uveďte (pokud je to možné) emailovou adresu zákonného zástupce. 

Další kolo přijímacího řízení bude vypsáno po ukončení 1. kola přijímacího řízení, pokud během 1. kola nebude 

naplněn předpokládaný maximální počet žáků. 

Uchazeči budou k přijímacím zkouškám pozváni písemnou pozvánkou. 
 

Kritéria přijetí 
Podmínkou přijetí do uměleckých oborů s maturitní zkouškou v 1. kole přijímacího řízení je absolvování talentové 

zkoušky (60 %), která se skládá z hodnocení domácích prací (20 domácích prací v originále, na CD či flash disku – nejlépe 

průřez vlastní tvorbou -  fotografie, grafika, kresebné práce, malby, plastiky…). 

Přijmout lze uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním 

povinné školní docházky. Na posledních dvou pololetních vysvědčeních poslední absolvované třídy (posledních 

absolvovaných tříd) nesmí být žádná známka "5". 

Jako kritérium hodnocení schopností a vědomostí určuje ředitelka školy absolvování a výsledky talentové zkoušky 

(60 %) a absolvování a výsledky psychologického testu (40 %). Ke studiu může být přijat uchazeč, který získá alespoň 60 

bodů z talentové zkoušky a alespoň 80 bodů z psychologického testu. V případě rovnosti bodů rozhodují také další 

skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Uchazeči budou přijímáni podle pořadí z 

bodového hodnocení. 
 

Bodové hodnocení 
- hodnocení talentové zkoušky – max. 130 bodů (minimální počet bodů pro případné přijetí ke studiu je 60) 

- hodnocení psychotestu a pohovoru – max. 130 bodů (minimální počet bodů pro případné přijetí ke studiu je 80) 

Na základě bodového hodnocení výsledků všech částí přijímacího řízení bude sestaveno pořadí uchazečů, ke studiu bude 

přijato prvních patnáct uchazečů (pro každé zaměření oboru) dle pořadí jejich bodového hodnocení, kteří získají alespoň 

stanovený minimální počet bodů v obou částech přijímací zkoušky. 
 

Každý přijatý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, musí v případě zájmu o studium do 10 pracovních dnů 

odevzdat škole zápisový lístek, poté budou zákonní zástupci uchazeče vyzváni k podepsání smlouvy o studiu. 

 

 
Kolín 30. října 2020      Mgr. Klára Brezmenová v.r. 

         ředitelka školy 

 

 

Možnost nahlížení do spisu 

 

Možnost nahlédnout do spisu dle § 38 a vyjádřit se k podkladům dle § 36 Správního řádu je stanovena na pátek 5. 2. 

2021 mezi 12.00 a 15.00 po předchozí domluvě na telefonním čísle 321 740 011. 

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKÁNÍ A MEDIÁLNÍ TVORBY 

KOLÍN s.r.o.  
U Křižovatky 262, 280 02 Kolín IV tel.: 321 740 011, mobil: 608 356 399  

e-mail: klara.brezmenova@ossp.cz, daniela.dalecka@ossp.cz  
reg. obchodní rejstřík Krajský obchodní soud Praha, od. C, vložka 52576 

Škola je držitelem Certifikátu kvality ISO 9001:2016    www.ossp.cz                  
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