Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava
Kritériá pre prijímacie (talentové) skúšky
do 1. ročníka organizačnej zložky Škola umeleckého priemyslu,
študijný odbor 8610 M odevný dizajn pre školský rok 2020/21

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon), po prerokovaní v pedagogickej rade určujem:

1. Termín prijímacích skúšok:

16. marec 2020, od 8,15 hod.

2. Počet žiakov, ktorých možno prijať:

12 žiakov

3. Obsah a rozsah prijímacích skúšok:

úlohy na overenie talentu uchádzača

Dve praktické úlohy (realistická kresba a kreatívna tvorba), zamerané na zistenie schopnosti
uchádzačov vyjadriť
myšlienky a predstavy pomocou výtvarného jazyka, na ovládanie výtvarných
techník, výtvarnú pamäť, pohotovosť, fantáziu a schopnosť vyjadriť svoj vlastný výtvarný názor.

4. Prijímacie skúšky na overenie talentu:

vykonajú všetci prihlásení uchádzači.

5. Čas na vypracovanie úloh:

180 minút

6. Max. počet bodov za výtvarné úlohy:

60

7. Kritériá a hodnotenie prijímacej skúšky:
Žiak môže získať maximálne 110 bodov za:
-

prijímaciu skúšku – výtvarné úlohy (60 bodov)

-

prospech zo základnej školy – do úvahy sa berú spoločne priemerné výsledky z koncoročného
vysvedčenia 8. ročníka a prvého polroka 9. ročníka (40 bodov). Pri hodnotení študijných
výsledkov uchádzača na SŠ sa berú do úvahy známky z predmetov: slovenský jazyk a literatúra,
cudzí jazyk (v prípade, že mal uchádzač na ZŠ dva, tak lepší z nich), dejepis, geografia,
matematika, fyzika, chémia a biológia. Body za prospech budú pridelené podľa nižšie uvedenej
prospechovej tabuľky.

-

výsledky zo súťaží (10 bodov) – do úvahy sa berú len výsledky z predmetových olympiád a zo
súťaží, ktoré súvisia s predmetom vzdelávania a súčasne sú pod záštitou MŠVVaŠ SR, ktoré žiak
absolvoval v posledných dvoch ročníkoch navštevovania ZŠ, ktoré budú riadne zdokladované
diplomami (priložené k prihláške na štúdium na SŠ), v celoslovenskom kole – 10 bodov za
umiestnenie na jednom z prvých troch miest.
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Uchádzač vykoná úspešne prijímaciu skúšku, ak získa celkovo najmenej 20 bodov.
Ak viacerí uchádzači získajú rovnaký výsledný počet bodov, prijímacia komisia uprednostní uchádzača,
ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť a ďalej uchádzača s lepším prospechom zo základnej školy
v zmysle prijímacích kritérií.

Ak uchádzač, ktorý úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ale nebude prijatý do študijného odboru 8610 M
odevný dizajn, môže byť prijatý bez opätovného vykonania prijímacej skúšky do štvorročného študijného
odboru 8633 M reklamná tvorba, do štvorročného študijného odboru 8614 M dizajn interiéru, do
štvorročného študijného odboru 3348 M tvorba nábytku a interiéru, alebo do štvorročného študijného
odboru 3158 M styling a marketing, ak o to požiada zákonný zástupca najneskôr do 25. 5. 2020
v prípade, že bude v tomto študijnom odbore voľné miesto.

8. Organizačné pokyny a zápis žiakov


Uchádzač si na prijímaciu skúšku prinesie so sebou pozvánku na prijímaciu skúšku a všetky
pomôcky, ktoré má uvedené v pozvánke.



Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov o štúdium podľa výsledkov prijímacieho konania na
výveske školy a www.tokajicka.sk najneskôr dňa 18. 3. 2020 do 12,00 hod.



Zákonný zástupca žiaka (rodič) si prevezme rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania v
dňoch 18. 3. 2020 až 20. 3. 2020 do 14,00 hod. osobne na sekretariáte riaditeľa školy, kde sa
súčasne vykoná aj zápis na štúdium prijatých uchádzačov na základe zápisného lístka, ktorý vydá
základná škola.



V prípade, že si zákonný zástupca alebo plnoletý uchádzač neprevezme rozhodnutie o výsledkoch
prijímacieho konania v stanovenom čase osobne, a z tohto dôvodu zákonný zástupca prijatého
uchádzača nevykoná zápis na štúdium, oznámenie o ďalšom termíne zápisu, mieste a spôsobe
zápisu na štúdium obdrží zákonný zástupca uchádzača spolu s rozhodnutím o prijatí poštou do
vlastných rúk. Zápisný lístok zostáva na strednej škole, na ktorú sa uchádzač zapíše. Voči
uchádzačovi, ktorého rodič sa zápisu nezúčastní ani v ďalšom termíne, riaditeľ školy začne správne
konanie o zrušení rozhodnutia podľa osobitného predpisu a na uvoľnené miesto prijme ďalšieho
v poradí v súlade s kritériami pre prijatie.



Ak sa uchádzač zo závažného dôvodu nemôže na prijímacej skúške zúčastniť, určí riaditeľ školy
náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi zákonný zástupca maloletého
uchádzača alebo plnoletý uchádzač písomne riaditeľovi školy najneskôr v deň konania prijímacej
skúšky. V takýchto prípadoch riaditeľ školy rezervuje miesta do počtu žiakov, ktorých prijíma do
prvého ročníka.



Každý uchádzač, ktorý si podal na školu prihlášku na štúdium, dostane najmenej 5 dní pred
uskutočnením prijímacej skúšky pozvánku s pokynmi a číselným kódom, ktorý bude žiakovi
pridelený v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.



Od uchádzačov nepožadujeme domáce práce.

V Bratislave 24.1.2020

č.t.:
web:

0243337841
www.tokajicka.sk

RNDr. Miroslav Marušic, v. r.
riaditeľ Spojenej školy

