Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce pro školní rok 2020/2021
Vážení rodiče,
sdělujeme Vám, že jsme obdrželi přihlášku ke vzdělávání Vašeho syna/dcery do prvního ročníku
studijního oboru 31-41-M/01 Textilnictví/ 31-43-M/01 Oděvnictví. Dnem doručení přihlášky bylo
zahájeno správní řízení ve věci přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Za Vaši důvěru Vám
děkujeme.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor vzdělávání 31-41-M/01 Textilnictví je 30, pro
obor vzdělávání 31-43-M/01 Oděvnictví 60.
V souladu s ustanovením § 60c odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 2
vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání
ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro
přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhlášky
232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020,
zveme tímto Vašeho/Vaší syna/dceru k jednotné přijímací zkoušce.
Podrobnosti a pokyny včetně času a místa konání přijímací zkoušky naleznete v pozvánce ke konání
jednotných testů od společnosti Cermat, která Vám byla zaslána emailem. Kritéria pro přijetí jsou
uvedena na druhé straně této pozvánky.
Váš syn/Vaše dcera má pro celé přijímací řízení přiděleno evidenční číslo přihlášky, které je uvedeno
na pozvánce Cermat. Pod tímto číslem bude zveřejněn i výsledek přijímacího řízení dne 16. 6. 2020
na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky
školy: www.spstliberec.cz).
V souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii Koronaviru SARS COV-2 je nutné se řídit těmito
pokyny:
 Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený
v pozvánce
 Pro všechny osoby platí povinnost zakrytí úst a nosu + sáček na uložení roušky
 Vstup do budovy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám
 Uchazeči odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha)

Pokud zvolíte ke vzdělávání jinou školu, uvítáme, když budete o této skutečnost informovat naše
studijní oddělení tel: 485 110 096 nebo e-mail: studijni@spstliberec.cz
Všem uchazečům přejeme mnoho úspěchů u zkoušek.
V Liberci 22. 5. 2020

Ing. Jana Kočí
ředitelka školy

Pozvánku pro uchazeče ke konání jednotných testů (Cermat) – přinést s sebou k přijímací zkoušce.
Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021
Kritéria jsou ke stažení na: http://www.spstliberec.cz/prijimaci-zkousky
Uchazeči výše uvedených oborů budou přijímáni ke vzdělávání na základě centrálně zadávaných
jednotných přijímacích testů z Matematiky a Českého jazyka a literatury (váha 61 %), jejichž přípravou,
centrálním zadáváním i vyhodnocením je pověřen CERMAT (dále jen Centrum). Přihlížet se bude i ke
studijním výsledkům na ZŠ z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku i k výborným
výsledkům ve vědomostních soutěžích a prokazatelným zájmem o studijní obor, např. účasti
v soutěžiOděv a textil, Liberec.
Ředitelka školy rozhoduje o přijetí uchazečů ke vzdělávání ve střední škole v souladu s § 59 až § 63 a §
165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro školní rok 2020/2021
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) maximální možný počet = 50 bodů.
Prospěch ze ZŠ
Průměr
1,0 – 1,2
1,21 – 1,4
1,41 – 1,6
1,61 – 1,8
1,81 – 2,0
2,01 – 2,1
2,11 – 2,2
2,21 – 2,3
2,31 – 2,4
2,41 – 2,5
2,51 – 2,6
2,61 – 2,8
2,81 a vyšší

body
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0

2) Jednotná přijímací zkouška
 z matematiky – maximální možný počet = 50 bodů
 českého jazyka a literatury - maximální možný počet = 50 bodů
Uchazeč může dosáhnout max. 100 bodů.
3) Hodnocení mimořádných výsledků vybraných soutěží (např. Oděv a textil, Liberec), olympiád
apod.
 maximální možný počet = 15 bodů
Bližší podmínky pro získání bodů za účast v soutěži Oděv a textil, Liberec jsou uvedeny na tomto
odkazu:
http://www.odevatextil-liberec.cz/vitejte-na-strankach-souteze-odev-a-textil-liberec/rocnik2019/zakladni-skoly/

Maximální celkový možný počet bodů za všechna kritéria je 165.
Při rovnosti bodů o přednosti přijetí rozhodují počty bodů dosažených v kritériích v pořadí:
1. z testu z matematiky, 2. z testu z českého jazyka.
Hranice úspěšnosti, které musí uchazeč dosáhnout, aby mohl být přijat, je minimálně 15 bodů.
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