
V souladu s § 60 odst. 2 a § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, ředitelka školy Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní 

a umělecké tvorby, s.r.o., vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední 

školy pro školní rok 2022/2023 v denní formě vzdělávání 

 

 

OBOR VZDĚLÁNÍ: 82-41-M/02 UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA 

(FOTOGRAFICKÁ TVORBA) 
 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků. 

 

Termín podání přihlášky: do 30. 11. 2021 

Termín konání: 6. nebo 11. 1. 2022 (do přihlášky uchazeč uvádí jeden vybraný termín) 

 

Jednotná kritéria pro přijetí uchazečů: 

 

I. TALENTOVÁ ZKOUŠKA 

1. Fotografie – uchazeč zpracovává doma 

na povinné téma – celkem 12 ks fotografií 

 Autoportrét  

 1x (výtvarný, osobitý, zajímavý, nikoliv informativní) 

 Portrét 

 1x výtvarný (fotografem záměrně aranžovaný) 

 1x dokumentární (nenahraný, zachycený bez vědomí fotografovaného) 

 Architektura klasická - (historická) 

 1x polocelek 

 1x detail 

 Krajina  

 1x celkový záběr 

 1x krajina s dominantou (např. strom, balvan, postava) 

(nejedná se o pohled na město – městskou krajinu, ale na přírodní scenérii) 

 Město  

 2x život ve městě (charakteristické znaky a atmosféra) 

 Zátiší  

 1x klasické, aranžované (kompozice minimálně 3 objektů) 

 1x nalezené 

 1x moderní (atypické, zvláštní, nerealistické) 

na volné téma – celkem 10 – 15 ks fotografií 

 volný (výstavní) soubor 

 

Požadované fotografie uchazeč přinese s sebou v den zkoušky. 



 

Všechny fotografie (na povinné téma i na volné téma) budou ve formátu A4 (20 × 30 cm), 

nejlépe vlastnoruční zvětšeniny nebo tisky, bez paspart, nepodlepené. 

Všechny fotografie budou opatřeny jménem uchazeče a uloženy v odpovídajících deskách 

se jménem uchazeče tak, aby se zabránilo jejich poškození. 

 

2. Kresba – probíhá ve škole 

 zátiší s geometrickými objekty (např. jehlan, kvádr, válec). 

 pomůcky s sebou: alespoň 2 měkké tužky, uhel (raději přírodní), plastická 

a obyčejná guma a pastelky, kreslicí podložka A3. 

 

II. ÚSTNÍ POHOVOR – probíhá ve škole 

 K ústnímu pohovoru si uchazeč přinese strukturovaný životopis. 

 Při ústním pohovoru se ověřují předpoklady a zájem uchazeče o vybraný obor, 

základní znalosti související s oborem a všeobecný přehled. 

 Uchazeč obhajuje praktickou část (fotografie na povinné i volné téma) a musí 

umět prokázat, že je výhradním autorem předkládaných prací. 

 

III.  VYSVĚDČENÍ ZE ZŠ  

a) V přihlášce musí být potvrzeno hodnocení na vysvědčení za první pololetí 7. ročníku 

a za obě pololetí 8. ročníku základní školy. Pokud nebude potvrzeno školou, je nutno 

přiložit ověřené kopie těchto vysvědčení. 

V případě studia v zahraniční škole/mimo území České republiky je potřeba přiložit 

překlad vysvědčení za první pololetí 7. ročníku a za obě pololetí 8. ročníku základní 

školy s převodem známek do škály hodnocení v České republice. 

Hodnotí se průměrný prospěch ze všech pololetí. 

b) Pokud byl žák hodnocen na základní škole sníženým stupněm z chování, bude mu 

odečteno 20 bodů od výsledného součtu bodů. 

IV. HODNOCENÍ ZNALOSTI ČESKÉHO JAZYKA 

jako nezbytného předpokladu pro vzdělávání v tomto oboru vzdělání 

a) V případě uchazečů, kteří se vzdělávali alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech 

před konáním talentové zkoušky na území České republiky – na základě výsledku 

hodnocení vyučovacího předmětu český jazyk na vysvědčení ve 2. pololetí 8. ročníku 

základní školy. 

b) V případě uchazečů, kteří se vzdělávali alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech 

před konáním talentové zkoušky mimo území České republiky – na základě 

rozhovoru (řízený rozhovor na volné téma, rozhovor o porozumění textu, rozhovor 

týkající se základní gramatiky) v den konání talentové zkoušky (dle § 20 odst. 4). 

 

 

 

 



 

VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Bodové hodnocení: 

I. talentová zkouška  90 bodů 

 povinné téma    40 bodů 

 volné téma    40 bodů 

 kresba     10 bodů 

  

II. ústní pohovor   30 bodů  

 všeobecný přehled (společenský, kulturní, historický, výtvarný) 15 bodů 

 základní znalosti z oboru, předpoklady a zájem uchazeče  10 bodů 

 obhajoba praktické části         5 bodů 

 

III. vysvědčení ze ZŠ  10 bodů  

 

průměr od-do 

 1,00 - 1,14 10 bodů 

1,15 - 1,50 5 bodů 

1,51 - 1,80 3 body 

    1,81 a horší 1 bod 

 

IV. znalost českého jazyka   5 bodů 

a) v případě uchazečů se vzděláním na území České republiky 

stupeň výborný:   5 bodů 

stupeň chvalitebný:     4 body 

stupeň dobrý:     3 body 

stupeň dostatečný:    1 bod 

stupeň nedostatečný:    0 bodů 

b) v případě uchazečů se vzděláním mimo území České republiky 

rozhovor na volné téma  1 bod 

rozhovor - porozumění textu   2 body 

rozhovor – gramatika   2 body 

 

Celkem     135 bodů 

Pro přijetí ke vzdělávání musí uchazeč získat minimálně 75 bodů a současně nesmí získat 

0 bodů z žádného ze 4 dílčích kritérií. 

 

O přijetí rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených 

v přijímacím řízení. V případě rovnosti celkového počtu získaných bodů určuje pořadí 

průměr ze základní školy. Přehled výsledků bude zveřejněn ve škole a na webových 

stránkách školy. 

 

 

 



 

Součástí kritérií jsou další informace a požadavky 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá zákonný zástupce žáka nejpozději 

do 30. 11. 2021 ředitelce školy (doporučeně poštou nebo osobně do kanceláře školy nebo 

datovou schránkou zřízenou pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu). 

Vyplňte všechny požadované klasifikační údaje za první pololetí 7. ročníku a za obě 

pololetí 8. ročníku, kontaktní adresu, podpis zákonného zástupce i uchazeče, datum 

narození zákonného zástupce, termín zkoušky, potvrzení klasifikace ze ZŠ, telefony, 

čitelně e-mailovou adresu a případně ID datové schránky zřízené pouze pro zákonného 

zástupce jako fyzickou osobu, na které vám budou doručeny informace o přijímacích 

zkouškách. 

Pokud uchazeč má z české základní školy vysvědčení pouze se slovním hodnocením, zajistí 

příslušná základní škola v souladu s § 51 odst. 3 školského zákona převod slovního hodnocení 

do klasifikace (stupeň prospěchu 1 až 5). 

Pokud je uchazeč cizinec nebo český žák, který studuje v zahraniční škole (mimo území ČR 

nebo působící na území ČR nebo v evropské škole), je nutné dodat současně s přihláškou 

ke vzdělávání také všechna potřebná vysvědčení v úředním českém překladu. Hodnocení 

výsledků vzdělávání na vysvědčení ze zahraniční školy nebo z evropské školy, která není 

zapsána v českém školském rejstříku, posoudí individuálně ředitelka školy na základě jí 

vyhlášených kritérií přijímacího řízení. K zajištění srovnatelného posouzení všech uchazečů 

se použije převodník na klasifikaci, který je stanoven v § 3 odst. 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb., 

o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud uchazeč žádá o úpravu podmínek přijímacího řízení (jedná se o uchazeče se 

speciálními vzdělávacími potřebami), doloží doporučení školského poradenského zařízení, 

které musí obsahovat přesné vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání přijímací zkoušky. 

Doporučení se odevzdává zároveň s přihláškou ke vzdělávání podle § 60b odst. 4 

školského zákona. 

U oboru vzdělání 82-41-M/02 Užitá fotografie a média vyžadujeme lékařské potvrzení 

(přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování). 

Pozvánky na talentové zkoušky a ústní pohovor obdrží zákonný zástupce uchazeče 

poštou na adresu uvedenou v přihlášce (případně do datové schránky zřízené pro fyzickou 

osobu) nejpozději 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Pokud vám nebude do této 

doby pozvánka doručena, kontaktujte studijní oddělení školy. V pozvánce bude uveden 

identifikační kód uchazeče. 

Před talentovou zkouškou je každý uchazeč povinen prokázat svou totožnost buď průkazem 

s fotografií (např. pas, lítačka, ISIC karta), nebo potvrzením ze své základní školy 

obsahujícím jméno, příjmení, datum narození, fotografii uchazeče a razítko základní školy 

s podpisem odpovědného pracovníka školy. 

Výsledky talentové zkoušky (bodový zisk a informace, zda uchazeč uspěl nebo neuspěl) 

budou uchazeči zaslány nejpozději do 20. 1. 2022. 

 



 

Seznamy přijatých uchazečů budou zveřejněny nejdříve dne 5. 2. 2022. 

 Na webových stránkách školy (pod identifikačním kódem uchazeče) 

 Ve vestibulu školy (pod identifikačním kódem uchazeče) 

Odvolání 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat 

ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Podává ho zákonný zástupce 

uchazeče Magistrátu hl. města Prahy prostřednictvím ředitelky školy (poštou nebo osobně 

do kanceláře školy). 

Zápisový lístek 

Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole. Uchazečům, kteří nejsou žáky 

základní školy, vydá zápisový lístek příslušný krajský úřad (v Praze MHMP). 

Pokud je uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole tím, že 

do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdá ředitelce školy 

správně vyplněný a podepsaný zápisový lístek (poštou nebo osobně do kanceláře školy). 

Pokud uchazeč neodevzdá ředitelce školy vyplněný zápisový lístek do uvedené lhůty, vzdává 

se práva být přijat ke studiu a na jeho místo je přijat jiný uchazeč. 

Uchazeč cizinec 

Uchazeč cizinec, který není občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem, 

předloží doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince na území České republiky, a to 

nejpozději při zahájení vzdělávání (v souladu s § 20 odst. 3 školského zákona). 

 

V Praze 20. 9. 2021      Ing. Monika Hrubešová v. r. 


