Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
Počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělání:
Na základě § 60, odst. 3, písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem
vzdělání takto:

Kritéria přijetí pro učební tříleté obory s výučním listem:

Kód oboru
Tříletý obor s výučním
listem
vzdělání

Malíř - lakýrník

39-41-H/01

Počet
přijímaných
uchazečů
60 – 68 (pokud
nad kapacitu 60
Přijímací zkoušky se nekonají –
uchazečů ve 2
třídách vydá přijímací pohovor v termínech 22.4. zřizovatel školy 29.4.2016 ve Věznicích VS ČR, ve
povolení přijmout kterých budou detekováni uchazeči.
další uchazeče)

Přijímací pohovor - bez přijímacích zkoušek.
Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výsledků hodnocení přijímacího pohovoru,
jehož součástí je orientační test z českého jazyka a matematiky v rozsahu učiva, stanoveného RVP
pro ZŠ.
Lékařské potvrzení na přihlášce pro zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v daném
učebním oboru (požadavky na zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání dle nařízení vlády o
soustavě oborů vzdělávání č. 211/2010 Sb.).
Ukončená povinná školní docházka. Délka nepodmíněného trestu odnětí svobody přiměřená
délce studia.
První kolo přijímacího řízení – přijímací pohovory jsou 22. dubna 2018 - 29. dubna 2018
ve Věznicích VS ČR, ve kterých budou detekováni uchazeči.
Přihlášky uchazečů o studium se v rámci I. kola přijímacího řízení přijímají do 1.
března 2018!

Délka studia:

3 roky

Kapacita oboru v I. ročníku:
Dosažený stupeň vzdělání:
Způsob ukončení:
Určeno pro:

Podmínky přijetí ke
vzdělávání:

6

střední vzdělání s výučním listem
závěrečná zkouška (výuční list a vysvědčení o závěrečné
zkoušce)
absolventy ZŠ – odsouzené muže ve výkonu trestu odnětí
svobody s délkou trestu přiměřenou době studia
splnění povinné školní docházky,
potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu
povolání,
přijímací zkoušky se nekonají, o přijetí rozhodují studijní
výsledky dosažené při plnění povinné školní docházky a
výsledek hodnocení přijímacího pohovoru

Zaměření oboru:
malířské a natěračské práce v interiérech, nátěry fasád a stavebních konstrukcí na všech běžných
druzích podkladů s použitím nátěrových a nástřikových barev, laků a dalších aplikačních látek
zhotovování nápisů jednoduchými druhy písma, napodobování dřev, tapetování, aplikace
novodobých nátěrových hmot nátěrem a stříkáním. Také na samostatné provádění lakýrnických,
písmomalířských a dekoratérských prací, míchání a tónování barev, zhotovování návrhů a vlastní
provedení reklamních prací, propagačních materiálů, informačních systémů s využitím moderních
grafických programů a výpočetní techniky.
Obsah vzdělávání:
 použití nářadí, pracovních pomůcek, malířských a natěračských přístrojů a mechanizačních
pomůcek,
 volba materiálu s ohledem na podklad a účel nátěru, prostředí, estetiku a životní prostředí,
 volba technologického postupu s ohledem na specifika pracoviště a bezpečnost práce,
 zpracování podkladů pro stanovení ceny práce včetně potřeby materiálu,
 čtení stavebních výkresů a orientace v projektové technické dokumentaci staveb,
 řešení malby prostorů,
 dekorativní kreslení, zvětšování obrazců, zhotovování šablon, písmomalířství,
 výroba nátěrových hmot, vlastnosti, použití,
 orientace v konstrukčních systémech staveb,
 technologie maleb a nátěrů, provádění oprav,
 dekorativní techniky,
 izolační a desinfekční nátěry,
 měření a výpočet ploch podle platných norem,
 příprava podkladů k práci,
 základní, vyrovnávací, podkladové, vrchní a účelové nátěry,
 lakýrnické práce ve stavebnictví,
 nanášení nátěrových hmot stříkáním,
 dekorativní a plastické nátěry,
 písmomalířské práce,
 nanášení ochranných prostředků ručními, mechanizovanými a automatizovanými způsoby,
 volba materiálu s ohledem na podklad a účel nátěru, prostředí, estetiku a životní prostředí,
 volba technologického postupu s ohledem na specifika pracoviště a bezpečnost práce,
 míchání a tónování odstínů barev,
 výroba nátěrových hmot, vlastnosti a použití,
 technologie nátěrů a provádění oprav,

 normování a měření lakýrnických prací,
 dodržování bezpečnosti práce a hygienických předpisů.
Učební plán:
kromě všeobecných předmětů – český jazyk a literatura, cizí jazyk, základy společenských
věd, matematika, základy přírodních věd, informační a komunikační technologie, tělesná výchova,
základy ekonomiky, je výuka prováděna v následujících odborných předmětech – odborné kreslení,
materiály, technologie a odborném výcviku.
Uplatnění:
ve všech typech podniků státního i soukromého sektoru i v živnostenském podnikání jako
malíř, lakýrník a natěrač.
Možnost dalšího vzdělávání:
úspěšný absolvent se může ucházet o přijetí do nástavbového studia, zakončeného maturitou
nebo zkráceného studia zakončeného výučním listem v jiném oboru.
Uchazeči o přijetí do vyššího než I. ročníku doloží doklady nebo jejich ověřené kopie
podle § 1 odst. 1 písm. g) až i) a k) a odst. 2 Vyhlášky a dále doklady uchazeče o předchozím
vzdělávání pro určení formy, obsahu a kritérií přijímacího řízení a určení ročníku, do něhož
bude uchazeč zařazen. Přijetí do vyššího ročníku může být realizováno podle kapacitních
možností školy.
V Jiřicích 30. ledna 2018

PhDr. Mgr. Jan Beer, v. r.
Ředitel Střední školy VIZE

