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Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
Ředitel SOU nábytkářského a SOŠ, s.r.o. v Liberci Mgr. Václav Tichý v souladu s §60 zákona
č.561/2004 Sb. vyhlašuje jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané
ve všech kolech přijímacího řízení do 1. ročníku denního i večerního studia níže uvedených oborů
vzdělání zakončených výučním listem a maturitní zkouškou (4leté studium) pro školní rok
2018/2019.

Pro všechny obory je nutné potvrzení lékaře na přihlášce.
I. Obory vzdělání zakončené výučním listem:
 3letý obor 33-56-H/01 Truhlář; ŠVP Truhlář pro nábytkové a stavební truhlářství
 3letý obor 33-56-H/01 Truhlář; ŠVP Truhlář pro nábytkové a stavební truhlářství PLUS
 3letý obor 33-59-H/01 Čalouník; ŠVP Realizace bytových a veřejných interiérů
 3letý obor 66-52-H/01 Aranžér; ŠVP Aranžérství, propagace a reklama
Uchazeči o přijetí do 3letých oborů s prospěchem 3,5 a horším nebo se sníženou známkou z
chování na vysvědčení v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ musí kromě níže uvedených kritérií
vykonat navíc ústní pohovor.
Ostatní žáci nemusí absolvovat ústní pohovor, ani žádnou jinou zkoušku.
Kritéria pro přijímání do tříletých oborů s výučním listem:
a) hodnocení na posledním vysvědčení ze základní školy (vyjádřený body)
b) ústní pohovor - pouze žáci s prospěchem 3,5 a horším nebo se sníženou známkou z chování na
vysvědčení v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
c) pro splnění podmínek pro přijetí musí uchazeč získat minimálně 5 bodů ze 30 možných
II. Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:
1. 4leté maturitní studium
obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost Školní vzdělávací program
Záchranářství a bezpečnost obyvatel
Uchazeči o přijetí budou přijímáni podle níže uvedených kritérií:
a) hodnocení z posledního vysvědčení ze základní školy s důrazem na prospěch z předmětů
Český jazyk, Cizí jazyk, Matematika, Tělesná výchova.
b) výsledky jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky
c) výsledky školní přijímací zkoušky zaměřené na fyzickou zdatnost uchazečů:
běh na 1000 m
shyby – chlapci
šplh na tyči – dívky
plavání100 m
d) další skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, které je
možné doložit účastí a umístěním ve vědomostních a sportovních soutěžích souvisejících
s oborem studia.

2.

Dvouleté nástavbové studium – denní studium
 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba
 66-42-L/51 Propagace

Uchazeči o přijetí budou přijímáni podle níže uvedených kritérií:
a) znalosti uchazeče vyjádřené posledním hodnocením na vysvědčení z předchozího
vzdělávání s přihlédnutím k prospěchu z předmětů Český jazyk, Cizí jazyk, Matematika.
b) výsledky jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky
3.

Dvouleté nástavbové studium – večerní studium
 68-42-L/01 Bezpečnostní studia

Uchazeči o přijetí budou přijímáni podle níže uvedených kritérií:
a) znalosti uchazeče vyjádřené posledním hodnocením na vysvědčení z předchozího
vzdělávání
b) výsledky jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky
Přijímací komise sestaví pořadí žáků podle bodového hodnocení jednotlivých kritérií.
Bodové hodnocení jednotlivých disciplín testů zdatnosti bude upraveno koeficientem, aby výsledky
chlapců a děvčat byly bodově srovnatelné.
Upozornění:
Upozorňujeme, že v oboru Záchranářství a bezpečnost obyvatel je pro přijaté žáky stanoveno školné
ve výši 1000,- Kč měsíčně a škola uzavírá předem se zákonnými zástupci nezletilých žáků,
případně se zletilými žáky „Dohodu o výchově a vzdělání“. Zasláním přihlášky ke studiu s tím
vyjadřují uchazeči a zákonní zástupci souhlas. „Dohoda o výchově a vzdělání“ bude žákům zaslána
společně s pozvánkou k přijímacím zkouškám.

V Liberci dne 12. 10. 2017

Mgr. Václav Tichý
ředitel školy

