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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
II. KOLO
Nabízené obory vzdělávání
Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny tyto obory vzdělávání:
délka studia
kód oboru

název oboru

ŠVP
způsob zakončení

31-43M/01

Oděvnictví

31-41M/01

Textilnictví

forma
studia

předpokládaný
počet přijatých
uchazečů

Oděvní tvorba
a styling

4 roky
maturitní zkouška

denní

17

Design
a technologie
textilií

4 roky
maturitní zkouška

denní

19

U obou oborů vzdělávání je vyžadována zdravotní způsobilost uchazeče v souladu s § 60a
odst. 3 školského zákona a nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Studium obou oborů je bezplatné. Talentové zkoušky se nekonají.
Uchazečům s výučním listem v příbuzném oboru nabízíme možnost nástupu do vyššího
ročníku a získání maturity za dva až tři roky.
Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole
Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče v tištěné podobě, příp.
zletilý uchazeč (nebo jiná osoba na základě plné moci za uchazeče) ředitelce SŠ. Ředitel/ka
příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy může v nezbytných případech
podat přihlášku za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou
výchovou místo zákonného zástupce, přičemž o podání přihlášky bezodkladně informuje
zákonného zástupce uchazeče. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také
souhlas uchazeče s jeho podáním (§ 60a odst. 1 školského zákona).
Uchazeči podávají pro druhé kolo přijímacího řízení řádně vyplněnou přihlášku.
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Podmínkou přijetí ke studiu je prokázání zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (potvrzená
lékařem, v oboru vzdělávání, která vyplývá z nařízení vlády č. 211/2010 Sb. a § 60a odst. 3
školského zákona) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání je součástí
přihlášky ke vzdělávání (Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání).
Přihlášku spolu s potvrzením o zdravotní způsobilosti je možné podat osobně v kanceláři školy
nebo zaslat poštou nejpozději do 11. 6. 2021. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny
nejpozději 14. 6. 2021.
Přijímací zkoušky
VE DRUHÉM KOLE UCHAZEČ JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU NEKONÁ.
Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 – II. kolo
Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě studijních výsledků na ZŠ z 1. pololetí 8.
ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.
Ředitelka školy rozhoduje o přijetí uchazečů ke vzdělávání ve střední škole a pro II. kolo
přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 stanovila následující kritéria přijímacího řízení:
1) ZNALOSTI UCHAZEČE vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (1.
pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ = průměrný prospěch) max. 50 bodů. Bodové
hodnocení průměrného prospěchu:
Prospěch ze ZŠ
Průměr
body
1,0 – 1,2
50
1,21 – 1,4
46
1,41 – 1,6
42
1,61 – 1,8
38
1,81 – 2,0
34
2,01 – 2,1
30
2,11 – 2,2
26
2,21 – 2,3
22
2,31 – 2,4
18
2,41 – 2,5
14
2,51 – 2,6
10
2,61 – 2,8
6
2,81 a vyšší
0
Hranice úspěšnosti, které musí uchazeč dosáhnout, aby mohl být přijat, je minimálně 10 bodů.
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Do každého oboru vzdělání budou žáci přijímáni podle pořadí úspěšnosti tak, aby nebyl
překročen plánovaný počet žáků daného oboru.
Přijetí ke studiu
V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého
uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V souladu s § 36 odst. 3)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů má účastník přijímacího
řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí a podle § 38
téhož zákona má právo nahlížet do spisu.
Seznam přijatých uchazečů bude poté zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a též
způsobem umožňující dálkový přístup (na webových stránkách školy), a to po dobu 15 dnů.
Seznam bude zveřejněn pod registračními čísly uchazečů s výsledkem řízení u každého
uchazeče. Ředitelka školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého
uchazeče v anonymizované podobě. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou
rozhodnutí o přijetí oznámena. Přijatým uchazečům není rozhodnutí o přijetí v listinné
podobě zasíláno.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů
ředitelka školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Přijímání a hodnocení cizinců
Absolvent školy mimo území ČR, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo
vyššího odborného vzdělání může požádat krajský úřad o vydání osvědčení o uznání
rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo o rozhodnutí o platnosti zahraničního
vysvědčení v ČR (nostrifikaci). Současně se v ustanovení § 108 odst. 5 školského zákona uvádí
možnost, aby krajský úřad v rámci řízení o nostrifikaci nařídil vykonat nostrifikační zkoušku.
Pokud absolvent takové zahraniční školy disponuje osvědčením či uznáním platnosti svého
zahraničního základního vzdělání, je považován za osobu, která má doklad o dosažení
(ukončení) základního vzdělání ve smyslu § 59 školského zákona a taková osoba nemusí
dokončit případné zbývající roky povinné školní docházky podle české právní úpravy.
Takový uchazeč je povinen k přijímacímu řízení doložit přihlášku ke vzdělávání, lékařský
posudek o zdravotní způsobilosti, úředně přeložené a ověřené kopie zahraničních vysvědčení,
nostrifikaci, potvrzení k pobytu u cizince (§ 20 odst. 3 školského zákona). Nejpozději v den
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nástupu do školy musí takovýto uchazeč prokázat oprávněnost svého pobytu na území České
republiky.
Osobám, které splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury (osoby jak
s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělávání ve škole mimo
území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR) se při přijímacím řízení ke
vzdělávání promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Podle § 20 odst. 4 školského
zákona s využitím § 14 vyhlášky škola u těchto uchazečů ověří pohovorem znalost českého
jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání.
Zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se na Střední průmyslové škole textilní v Liberci potvrdí uchazeč nebo
zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku (§ 60g odst. 6 školského
zákona) řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům vydává
zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle
místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR
nepobývá.
Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl ve výše uvedené lhůtě předán
k přepravě. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním
zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Střední průmyslové škole textilní v Liberci podle
školského zákona vzdává se tímto práva být přijat na Střední průmyslovou školu textilní
v Liberci a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Žákem 1. ročníku Střední průmyslové škole textilní v Liberci se přijatý uchazeč o střední
vzdělávání stává prvním dnem školního roku uvedeného ve vyhlášeném seznamu přihlášených
uchazečů (§ 66 odst. 1 školského zákona).

V Liberci dne 20. 5. 2021

Ing. Jana Kočí, v. r.
ředitelka školy
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