
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,    

příspěvková organizace   

   

Pravidla pro průběh 3. kola přijímacích zkoušek na SUPŠ a VOŠ 

Turnov v návaznosti na epidemiologickou situaci   

V pondělí 7. 6. 2021 proběhne na SUPŠ a VOŠ Turnov 3. kolo přijímacího řízení do oboru 

82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů, do čtyř zaměření. Vzhledem k 

epidemiologické situaci, nastavujeme pravidla pro přijímací řízení, pro uchazeče o studium a 

jejich doprovod.   

Pravidla jsou následující:   

1. Do budovy školy budou vpuštěni pouze uchazeči o studium, bez doprovodu. Měli by 

počítat se zdržením asi 20 minut v důsledku testování antigenními testy.  

2. Všichni uchazeči musí dodržovat hygienická opatření, to znamená neustále zakrytá ústa 

a nos ochrannou nanorouškou či respirátorem.   

3. Při vstupu do budovy musí účastníci použít dezinfekci na ruce.   

4. Po vstupu do vestibulu budou uchazeči o studium testováni antigenními testy, v případě 

pozitivního výsledku nebudou k přijímacímu řízení připuštěni a budou muset budovu 

ihned opustit. 

5. Uchazeči budou odvedeni příslušným pedagogem do ateliéru a tam se bude odehrávat 

celá zkouška.   

6. Uchazeči se nebudou během přestávek mísit se žáky a studenty školy. 

7. Talentová zkouška začíná v 8.30 hodin kresbou zátiší, všechny pomůcky a domácí práce 

si účastníci berou s sebou do ateliéru.    

8. Uchazeči by měli mít s sebou jídlo a pití, aby zbytečně nemuseli opouštět ateliér.   

9. V 11.45 bude přestávka na oběd do 13.00, výtvarníci v té době zhodnotí výsledky 

kresby, modelování a domácích prací. Pokud to bude možné z hlediska otevřených 

restaurací a občerstvení, mohou uchazeče o studium vyzvednout rodiče před budovou 

školy na oběd.   

10. Od 13.00 a od 14.00 budou probíhat pohovory veš stejné místnosti, jako dopolední 

talentová zkouška. 

11. U pohovoru uchazeči dostanou výsledek talentové zkoušky uspěl(a)/neuspěl(a). Pokud 

uchazeč nesplní podmínky talentové zkoušky, dále v přijímacím řízení nepokračuje. 



(Přijímací řízení se skládá z talentové zkoušky, průměru známek ze ZŠ - ČJ, VV, DĚJ, 

AJ, z výsledků pohovorů)   

12. Po skončení pohovoru mohou uchazeči odcházet.   

13. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ředitelka školy vydá 8. 6. 2021. Výsledky zároveň 

vyvěsí na webové stránky školy a na budovu školy.   

14. Průběh přijímacího řízení se řídí nařízením GDPR o ochraně osobních údajů.  

  

Děkujeme rodičům a dalším členům doprovodu uchazečů o studium za pochopení těchto 

nastavených pravidel. 

Ing. Jana Rulcová, ředitelka školy, v.r.   


