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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
III. KOLO
Nabízené obory vzdělávání
Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny tyto obory vzdělávání:

kód oboru

název oboru

31-41M/01

Textilnictví

délka studia

ŠVP

způsob zakončení

Design
a technologie
textilií

4 roky
maturitní zkouška

forma
studia

předpokládaný
počet přijatých
uchazečů

denní

6

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.
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) řediteli 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 třetí kolo přijímacího řízení řádně vyplněnou přihlášku + lékařský
posudek o zdravotní způsobilosti.
Podmínkou přijetí je mj. 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 (ke stažení na webu
školy) předává uchazeč spolu s přihláškou ke vzdělávání.
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Přihlášku spolu s potvrzením o zdravotní způsobilosti je možné podat osobně v kanceláři školy
nebo zaslat poštou nejpozději do 5. září 2019. Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu bude
vyřizováno průběžně do 6. září 2019.
Přijímací zkoušky
VE TŘETÍM KOLE UCHAZEČ JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU NEKONÁ.
Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 – III. kolo
Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě studijních výsledků na ZŠ z 1. a 2. pololetí
8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.
Ředitelka školy rozhoduje o přijetí uchazečů ke vzdělávání ve střední škole a pro III. kolo
přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 stanovila následující kritéria přijímacího řízení:
1) ZNALOSTI UCHAZEČE vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího
vzdělávání (1. a 2. 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

Maximální celkový možný počet bodů za všechna kritéria je 50.
Přijati budou uchazeči o studium v pořadí podle uvedených kritérií, z nabízeného počtu míst
bude vždy jedno místo ponecháno pro odvolací řízení.
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.
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Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu bude vyřizováno průběžně do 6. září 2019.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů
ředitelka školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání
ředitelce školy do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Ředitelka školy jej
postoupí krajskému úřadu spolu s odvoláním na kritéria přijímacího řízení.
Zápisový lístek
V případě přijetí ke studiu odevzdá uchazeč/uchazečka/zákonný zástupce zápisový lístek
do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání do Střední průmyslové
školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace.
Pokud uchazeč/uchazečka nenavštěvuje základní školu, vyzvedne si zápisový lístek na
Krajském úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec.

Ing. Jana Kočí, v. r.

V Liberci dne 30. 8. 2019

ředitelka školy
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