Kritériá prijímacieho konania pre prijatie
uchádzačov o štúdium do 1. ročníka
v školskom roku 2022/2023
Riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline (ďalej len „SŠUP ZA“) podľa § 65
ods. 1 a ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje kritériá pre prijatie uchádzačov
o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023:
Identifikačné údaje školy:
Názov školy:
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Adresa školy:
Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina
Kód školy:
042065739

1) Počet tried 1. ročníka a štruktúra študijných odborov:
V školskom roku 2022/2023 ponúkame štúdium v 2 triedach 1. ročníka v uvedených študijných
odboroch:
8603 M
grafický a priestorový dizajn
10 žiakov,
8604 M
grafický dizajn
18 žiakov,
8606 M
fotografický dizajn
10 žiakov
8614 M
dizajn interiéru
10 žiakov,
8641 M
propagačné výtvarníctvo
10 žiakov.
Uvedené študijné odbory sú štvorročné a ukončené maturitnou skúškou. Vo všetkých ponúkaných
študijných odboroch je potrebné overiť výtvarný talent uchádzača, preto prijímacie skúšky sú
overením špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. talentovou skúškou (ďalej len „TS“).
Skúšky sú povinné pre všetkých uchádzačov o štúdium. Na štúdium nie je možné prijať uchádzača,
ktorý ich neabsolvuje.

2) Termín konania talentových skúšok:
Talentové skúšky sú jednodňové a konajú sa v termíne
04. 05. 2022 – 06. 05. 2022.
Presný dátum bude uvedený v pozvánke na talentovú skúšku.
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Na základe prihlášky na štúdium na strednej škole, ktorú doručí riaditeľ základnej školy
do 20. 03. 2022 na SŠUP ZA, pozve riaditeľ SŠUP ZA písomne každého uchádzača o štúdium na TS.
V pozvánke bude uvedený dátum konania skúšky a podrobné informácie o TS (termín, čas, výtvarné
pomôcky a pod.).
3) Obsah talentových skúšok:
Talentové skúšky pozostávajú z vedomostného testu, ktorý je zameraný na všeobecný prehľad
vedomostí absolventa základnej školy a dvoch výtvarných prác. Súčasťou hodnotenia TS sú domáce
práce, „umelecký výkon“ a priemerný prospech žiaka.
3.1 Vedomostný test (ďalej len „T“) riešený v čase 60 min. – obsahuje otázky a úlohy zo SJL, DEJ,
OBN, MAT, CHE, FYZ, INF a úlohy zamerané na kreativitu, priestorovú predstavivosť a logické
myslenie.
3.2 Výtvarné práce:
1. výtvarná práca (ďalej len „V1“) – maľba zátišia v čase 80 min.,
2. výtvarná práca (ďalej len „V2“) – kresba stoličky v čase 80 min.
3.3 Domáce práce (ďalej len „DP“):
Na prijímaciu skúšku je potrebné priniesť 10 kusov výtvarných prác podľa uvedeného rozpisu:
a) 1 ks – kresba stoličky na formát A3, technika – ceruzka alebo rudka,
b) 1 ks – maľba zátišia na formát A3, technika – akvarel, akryl, tempera a pod., obsah zátišia
s minimálnym počtom 3 objektov (napr. fľaša, jablko, kniha a pod.),
c) 8 ks – výtvarné práce podľa vlastného výberu obsahu, formátu a techniky, s možnosťou
predloženia tematických prác podľa preferovaného študijného odboru (napr. záujemci
o fotografický dizajn môžu predložiť max. 4 fotografie z požadovaného počtu výtvarných
prác).
3.4 Umelecký výkon (ďalej len „UV“):
Uchádzač o štúdium môže dokladovať svoju účasť na výtvarných súťažiach celoslovenského
a medzinárodného charakteru predložením kópie diplomov, nie starších ako štyri roky. Za umelecký
výkon uchádzača o štúdium na SŠUP ZA sa považuje aj zdokladované vzdelávanie v základnej
umeleckej škole (výtvarný odbor) trvajúce min. dva školské roky.
Uchádzač o štúdium doručí všetky domáce práce a kópie diplomov a vysvedčení za umelecký
výkon v deň TS.

4) Kritériá hodnotenia uchádzačov o štúdium a vytvorenie poradia úspešnosti:
Jednotlivé časti talentovej skúšky sa hodnotia nasledovne:
- vedomostný test (T)
- max. 20 bodov,
- 1. výtvarná práca (V1)
- max. 25 bodov,
- 2. výtvarná práca (V2)
- max. 25 bodov,
- domáce práce (DP)
- max. 10 bodov,
- umelecký výkon (UV)
- max. 5 bodov.
Do výsledného hodnotenia sa započítava aj priemerný prospech žiaka základnej školy (ďalej
len „P“) z vyučovacích predmetov – slovenský jazyk a literatúra (SJL), cudzí jazyk (CJ)
a matematika (MAT) z posledných dvoch známok uvedených na prihláške na štúdium na strednú
školu (napr. koncoročné vysvedčenie za 8. ročník a polročné vysvedčenie za 9. ročník) a podľa
prijatého prepočtu bodov.
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Priemerný prospech:
do
1,25
1,50
2,00
2,50
2,75
nad 2,75

- 15 bodov,
- 13 bodov,
- 10 bodov,
- 4 bodov,
- 2 body,
- 0 bodov.

U každého uchádzača o štúdium sa vytvorí súčet šiestich bodových hodnôt (ďalej len „S“):

S = T + V1 + V2 + DP + UV + P.
Uchádzač o štúdium vyhovel kritériám prijímacieho konania, ak získa minimálne 30 bodov
z celkového počtu 100 bodov.
Uchádzači o štúdium v každom študijnom odbore budú zvlášť zoradení zostupne podľa
získaného počtu bodov, t.j. celkového hodnotenia a v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prijatí budú uchádzači na štúdium, ktorí vyhoveli požiadavkám TS a svojím umiestnením v poradí
neprekročili stanovený počet prijímaných žiakov na študijný odbor. Zákonný zástupca každého
uchádzača o štúdium dostane rozhodnutie riaditeľa SŠUP ZA o prijatí alebo neprijatí žiaka
na štúdium podľa výsledkov TS.
Riaditeľ školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred
uchádzačmi, ktorí dosiahli rovnaký výsledok prijímacieho konania.

5) Uchádzači so zdravotným znevýhodnením, zmenenou pracovnou schopnosťou
a žiaci so ŠVVP:
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára
so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.
Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou predkladá potvrdenie o zmenenej pracovnej
schopnosti.
Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP“) pripojí k prihláške
na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie
staršie ako dva roky.
V súlade so školskými vzdelávacími programami pre študijné odbory skupiny 86 je možné prijať
na štúdium žiakov so zdravotným znevýhodnením – čiastočné sluchové postihnutie, čiastočné
zrakové postihnutie, telesné postihnutie, vývinové poruchy učenia (okrem dyspraxie, dyspinxie) a
poruchy aktivity a pozornosti.
Zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením, zmenou pracovnou schopnosťou
a žiaka so ŠVVP oboznámi riaditeľa SŠUP ZA o zdravotnom znevýhodnení uchádzača
o štúdium najneskôr do 20. 03. 2022.
Na základe uvedeného riaditeľ SŠUP ZA oboznámi zákonného zástupcu uchádzača o štúdium
o charaktere, rozsahu a obsahu štúdia v jednotlivých študijných odboroch. Prijímacia komisia
na základe predloženej dokumentácie a konzultácie so zákonným zástupcom žiaka odporučí, resp.
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neodporučí vhodnosť výberu daného študijného odboru. Prijímacia komisia určí spôsob a formu
vykonania prijímacej skúšky.

6) Ďalšie pokyny:

















Záujemca o štúdium, ktorý podal prihlášku na dva študijné odbory na štúdium v SŠUP
ZA, oznámi preferovaný študijný odbor v deň TS.
Ak je uchádzač prihlásený na štúdium viacerých študijných odborov, vykoná TS iba raz,
ale jeho úspešnosť sa vyhodnotí samostatne vo vybraných študijných odboroch.
Výsledky TS budú zverejnené dňa 18. 05. 2022.
Škola poskytuje informácie o TS len zákonnému zástupcovi žiaka.
Zákonní zástupcovia žiaka sa môžu informovať o výsledkoch prijímacích skúšok telefonicky
alebo osobne u riaditeľa školy v určenom čase do 2 týždňov po TS.
Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, zákonný zástupca písomne potvrdí
strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od termínu
zverejnenia výsledkov prijímacieho konania.
Na uvoľnené miesta po uchádzačoch o štúdium, ktorí nenastúpia na štúdium v SŠUP ZA,
budú prijatí žiaci, ktorí vyhoveli kritériám TS a neboli prijatí pre nedostatok miesta podľa
celkového počtu získaných bodov pri TS.
Uchádzač, ktorý bude vyhovovať kritériám prijímacieho konania a nebude prijatý na ním
zvolený študijný odbor pre nedostatok miesta, sa môže uchádzať o voľné miesta v ďalších
študijných odboroch, pričom mu budú uznané výsledky TS. Škola si vyhradzuje právo
prijať uchádzača na iný študijný odbor.
Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca uchádzača
odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Informácie o ďalšom postupe po prijatí žiakov na štúdium v školskom roku 2022/2023 budú
zákonným zástupcom včas oznámené písomne a prezentované na prvom stretnutí rodičov
s vedením školy, ktoré sa uskutoční pri podpise Zmluvy o štúdiu.
Manipulačný poplatok spojený s administráciou a organizáciou TS predstavuje 10,00 €
a je splatný pri registrácii v deň TS, zápisné 30,00 € je splatné pri podpise Zmluvy
o štúdiu, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium je v zmysle Zmluvy
o štúdiu pre školský rok 2022/2023 – 50,00 € za mesiac a je splatný v dvoch splátkach
(250,00 € do 31. 08. a 250,00 € do 31. 01. kalendárneho roka).
Uchádzač o štúdium, ktorý má dobré študijné výsledky a pochádza z rodiny, ktorá je
v nepriaznivej sociálnej situácii, môže na financovanie štúdia využiť grant nadácie
KUBIKUM. Bližšie informácie o grante na financovanie štúdia sú zverejnené na internetovej
stránke školy https://www.skolaumenia.sk/prijimacie-skusky/, prípadne na sekretariáte
riaditeľa školy. Žiadosť o grant na financovanie štúdia je potrebné podať do 29. 04. 2022.
V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej nákazou COVID-19 budú
kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 upravené podľa odporúčaní
MŠVVaŠ SR.

Kritéria pre prijímacie konanie žiakov základných škôl pre školský rok 2022/2023 boli
prerokované na zasadnutí Pedagogickej rady SŠUP ZA dňa 26. 01. 2022.
Žiline, 21. 02. 2022
Ing. Václav Dostálek
riaditeľ školy
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