
    

 
 

 

 

Kritéria přijímacího řízení do všech forem vzdělání tříletých oborů  

zakončených výučním listem pro školní rok 2023/2024 

 

 

Ředitel Střední školy Kateřinky - Liberec, s.r.o. Ing. Roman Bečka v souladu s §60 odst. 4 zákona  

č. 561/2004 Sb., vyhlašuje jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané 

ve všech kolech přijímacího řízení do 1. ročníku všech forem studia tříletých oborů.  

 

33-56-H/01 Truhlář / Truhlář PLUS 
Kritérium Způsob hodnocení 

Prospěch Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání v ZŠ v bodové 

škále od 0 do 100 bodů 

Žák z 8. a nižšího 

ročníku ZŠ  

              -50 bodů* 

Žák ze ZŠ speciální                -50 bodů*  

Žák z jiné SŠ, kterou 

z vážných důvodů 

nedokončil a 

nedoložil oprávněné 

důvody  

              -20 bodů*  

Chování  Hodnocení v posledních dvou ročnících předchozího vzdělávání: 

Velmi dobré  -0 bodů 

uspokojivé v jednom pololetí -10 bodů*;  ve více -30 bodů* 

neuspokojivé v jednom pololetí -30 bodů*;  ve více -50 bodů* 

Splnění podmínek 

přijímacího řízení 

Žák musí získat minimálně 20 bodů, aby splnil kritéria PŘ  

*Vysvětlivky:  -50 bodů = minus 50 bodů 

 

 

33-59-H/01 Čalouník  
Kritérium Způsob hodnocení 

Prospěch Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání v ZŠ v bodové 

škále od 0 do 100 bodů 

Žák z 8. a nižšího 

ročníku ZŠ  

              -50 bodů* 

Žák ze ZŠ speciální                -10 bodů*  

Žák z jiné SŠ, kterou 

z vážných důvodů 

nedokončil a 

nedoložil oprávněné 

důvody  

              -20 bodů*  

Chování  Hodnocení v posledních dvou ročnících předchozího vzdělávání: 

velmi dobré -0 bodů 

uspokojivé v jednom pololetí -10 bodů*;  ve více -30 bodů* 

neuspokojivé v jednom pololetí -30 bodů*;  ve více -50 bodů* 

Splnění podmínek 

přijímacího řízení 

Žák musí získat minimálně 20 bodů, aby splnil kritéria PŘ  

*Vysvětlivky:  -50 bodů = minus 50 bodů 

 

 



 

 

66-52-H/01 Aranžér (zaměření Propagace a reklama)   
 Kritérium Způsob hodnocení 

Prospěch Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání v ZŠ v bodové 

škále od 0 do 100 bodů 

Žák z 8. a nižšího 

ročníku ZŠ  

              -50 bodů* 

Žák ze ZŠ speciální                -50 bodů*  

Žák z jiné SŠ, kterou 

z vážných důvodů 

nedokončil a 

nedoložil oprávněné 

důvody 

              -20 bodů*  

Hodnocení 4 ks 

výtvarných prací žáka 

(nepovinné) 

žák nepředložil žádné výtvarné práce -0 bodů 

hodnocení výtvarných prací v bodové škále od 5 do 20 bodů  

Chování  Hodnocení v posledních dvou ročnících předchozího vzdělávání: 

velmi dobré - 0 bodů 

uspokojivé v jednom pololetí -10 bodů*;  ve více -30 bodů* 

neuspokojivé v jednom pololetí -30 bodů*;  ve více -50 bodů* 

Splnění podmínek 

přijímacího řízení 

Žák musí získat minimálně 30 bodů, aby splnil kritéria PŘ  

*Vysvětlivky:  -50 bodů = minus 50 bodů 

 

V případě shodnosti celkových bodů ve všech výše uvedených tříletých oborech jsou dalšími   

kritérii: 

1. lepší známka z cizího jazyka na vysvědčení v 1. pololetí 9. třídy ZŠ 

2. lepší známka z matematiky na vysvědčení v 1. pololetí 9. třídy ZŠ 

3. lepší známka z českého jazyka na vysvědčení v 1. pololetí 9. třídy ZŠ 

V odůvodněných případech může ředitel školy snížit minimální počet bodů pro splnění kritérií přijetí 

ke vzdělávání. 

 

V Liberci 20. září 2022  

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Roman Bečka  

    ředitel školy  


