
 
 

 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do 1. ročníků 

tříletých oborů Truhlář, Čalouník, Aranžér pro školní rok 2023/2024 

 

Ředitel školy podle § 60 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuje tímto 1. kolo přijímacího 

řízení do níže uvedených oborů vzdělání a stanovuje podrobnosti přijímacího řízení pro školní rok 

2023/2024.  

 
 

 3letý obor 33-56-H/01 Truhlář 

Školní vzdělávací program (ŠVP): Truhlář 

zaměření: nábytkové a stavební truhlářství 

forma studia: denní 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 24 

 

 3letý obor 33-56-H/01 Truhlář PLUS 

Školní vzdělávací program (ŠVP): Truhlář 

zaměření: nábytkové a stavební truhlářství a základy uměleckého truhlářství a řezbářství 

forma studia: denní 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 24 
 

 

 3letý obor 33-59-H/01 Čalouník 

Školní vzdělávací program: Čalouník  
forma studia: denní 

předpokládaný přijímaných uchazečů v 1. kole: 12 
 

 3letý obor 66-52-H/01 Aranžér  

Školní vzdělávací program: Aranžér 
zaměření: Propagace a reklama 

forma studia: denní 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 30 
 

 3letý obor 33-56-H/01 Truhlář  

Školní vzdělávací program: Truhlář  

forma studia: večerní 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 24 

 

Do žádného z tříletých oborů se nekonají přijímací zkoušky. Žáci jsou přijímáni podle kritérií 

zveřejněných v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. v platném znění. 

 

Jednotný termín podání přihlášek ke studiu do všech oborů: 
Každý žák může podat 2 přihlášky. Uchazeč odešle přihlášku potvrzenou školou a lékařem řediteli 

školy nejpozději do 1. března 2023. 

 

V Liberci 20. 9. 2022 

 

 

 

 

 

 

Ing. Roman Bečka 

    ředitel školy 



 

Poznámka: 
 

V případě, že chcete do přihlášky napsat i další obor naší školy, musíte v kolonce 2. škola uvést opět 

Střední škola Kateřinky-Liberec a do kolonky Obor vzdělání (kód a název) můžete uvést např.  

66-52-H/01 Aranžér, nebo 33-59-H/01 Čalouník.  

 

V každém případě musíte vyplnit obě přihlášky stejně a odeslat je na naši adresu. Pokud uvedete  

do kolonky 2. škola jinou školu, vyplníte opět obě přihlášky opět stejně a jednu přihlášku odešlete 

nám a druhou na do jiné, vybrané školy uvedené na Vaší přihlášce.  

  

 Příklad 1 (škola na 1. a 2. místě je stejná, obory u 1. školy a 2. školy mají odlišný kód)  

1. škola    Střední škola Kateřinky-Liberec, Horská 167, 460 14 Liberec 

Obor vzdělání (kód a název)   33-56-H/01 Truhlář 

                                                33-56-H/01 Truhlář PLUS 

2. škola            Střední škola Kateřinky-Liberec Horská 167, 460 14 Liberec 

Obor vzdělání (kód a název) 33-59-H/01 Čalouník 

 Obě přihlášky se posílají na Střední školu Kateřinky-Liberec 

 

 
Příklad 2 (škola na 1. místě je naše, škola na 2. místě je jiná)  

1. škola    Střední škola Kateřinky-Liberec, Horská 167, 460 14 Liberec 

Obor vzdělání (kód a název) 33-56-H/01 Truhlář 

                                               33-56-H/01 Truhlář PLUS 

2. škola          Střední odborná škola hospodářská, Jičínská 268, 29301 Mladá Boleslav  

Obor vzdělání (kód a název) 26-57-H/01 Autoelektrikář 

Jednu přihlášku odešlete na naši školu, druhou, stejně vyplněnou na druhou uvedenou školu.  

 
V případě nejasností, volejte prosím č. 773 838 473, nebo 482 360 661 

 

Navštivte naše webové stránky www.skolakaterinky.cz 

 
  

 
 

  

 

http://www.skolakaterinky.cz/

