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Kritéria 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 pro školní rok 2018/2019.

Pro všechny obory je nutné potvrzení lékaře na přihlášce.
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 3,2 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): max. počet bodů 25
b) ústní pohovor - absolvují žáci s prospěchem 3,2 a horším nebo se sníženou známkou z chování
na vysvědčení v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ a žáci, kteří absolvovali část nebo celé
studium na jiné střední škole. Hodnocení může být vyjádřeno v kladných i záporných
hodnotách: max. počet bodů 5
c) žáci, hlásící se do oboru Aranžérství propagace a reklama mohou do 31. 3. 2018 zaslat své
školní a domácí výtvarné práce (cca 5 ks) nebo jejich fotografie velikosti 15x21 cm, případně
doložit své výsledky v ZUŠ a ve školních a vyšších kolech soutěží a přehlídek. Výtvarné práce a
aktivity žáků ve výtvarné činnosti budou započítány do celkového hodnocení výsledků: max.
počet bodů 5
d) pro splnění podmínek pro přijetí musí uchazeč získat minimálně 5 bodů z 30 možných
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.
V Liberci dne 12. 10. 2017

Mgr. Václav Tichý

ředitel školy

