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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
Ředitel Střední školy tvorby a designu nábytku, s.r.o. Mgr. Václav Tichý v souladu s §60 zákona
č.561/2004 Sb. vyhlašuje jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané
v prvním a dalších kolech přijímacího řízení do 1. ročníku denního studia oboru vzdělání
zakončeného maturitní zkouškou 82-41-M/11 Školní vzdělávací program Architektura a design
interiéru pro školní rok 2018/2019
Uchazeči o přijetí budou přijímáni podle těchto kritérií:
1. *znalosti žáka vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání: max. počet
bodů 30
2. test obecných studijních předpokladů: max. počet bodů 60
3. výtvarný projev žáka (jednoduché talentové zkoušky), který se bude skládat z:
 kresby podle předlohy (tužka, uhel): max. počet bodů 40
 barevné kompozice na zadané téma: max. počet bodů 40
 předložení 5 výtvarných prací (školních nebo domácích), případně doložení
svých výsledků ve školních a okresních kolech soutěží a přehlídek: max. počet bodů 10
Vysvětlivky:
*rozumí se hodnocení z předmětů Český jazyk, Angličtina nebo Němčina, Dějepis a Výtvarná
výchova na vysvědčení za 2. pololetí posledního ročníku před konáním přijímacího řízení.
V jednotlivých částech výtvarné části talentové zkoušky je nutné dosažení min. 10 bodů, u
předložených výtvarných prací min. 1 bod, jinak uchazeč neuspěl!
Přijímací komise sestaví pořadí žáků podle úrovně jednotlivých kritérií, přijímáni budou uchazeči
s vyšším počtem dosažených bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje počet bodů v tomto pořadí:
1. celkový počet bodů z výtvarné části
2. počet bodů z testu
Upozornění:
Upozorňujeme, že v oboru Design interiéru je pro přijaté žáky stanoveno školné ve výši 800,- 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

