Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470
Kritéria přijímání ke vzdělávání
Ředitel školy MgA. Libor Doležal stanovil kritéria hodnocení 2. kolo přijímacích zkoušek pro obor 28-44-M/01
Aplikovaná chemie a 28-46-M/01 Technologie silikátů pro školní rok 2019/2020 takto:
Přijímací zkoušky se konají: 10. června 2019 / Náhradní termín: 11. června 2019
Náhradní termín mohou uchazeči využít pouze ze zdravotních důvodů, které je nezbytné doložit.
I. Vlastní přijímací řízení

váha v %

1. Jednotné testy (CJL, MAT)
2. hodnocení ZŠ v těchto předmětech: MAT, FYZ, CHE, BIO
3. pohovor na téma účasti v soutěžích, olympiádách, další studijní a zájmové aktivity
Celkem:
II. Počet přijímaných žáků na studijní obory
28-44-M/01 Aplikovaná chemie (ŠVP Aplikovaná chemie 2)
28-46-M/01 Technologie silikátů (ŠVP Technologie skla 1)

75 %
15 %
10 %
100 %

– 10
–6

Z testů může uchazeč získat max. 100 bodů celkem tj. 75%. Maximální bodový zisk je u každého testu shodný
tj. 50 bodů. Budou použity výsledky z 1. kola jednotného přijímacího řízení pokud si zákonný zástupce nepřeje
jinak.
Za hodnocení ZŠ za 8. a 9. ročník v předmětech: MAT, FYZ, CHE, BIO může uchazeč získat max. 20 bodů tj. 15%.
Při pohovoru na téma účasti v soutěžích, olympiádách, další studijní a zájmové aktivity může uchazeč získat max.
13,33 bodů tj. 10%.
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na vývěsce u vchodu v budově školy a zároveň na webových
stránkách školy dne 14. června 2019.
Uchazeči o studium, kteří jsou zařazení mezi žáky se specifickými poruchami učení, doloží tuto skutečnost
potvrzením od lékaře nebo z pedagogicko-psychologické poradny přiložením k přihlášce.
Přijímací řízení se koná v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, a vyhláškou č.
353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších právních předpisů.
Zájemci o studium předají přihlášku řediteli střední školy nejpozději 15. května 2019. Ke studiu přijímáme rovněž
starší uchazeče, kteří přiloží k přihlášce životopis. Mohou rovněž požádat o uznání předchozího vzdělání či o přijetí
do vyššího ročníku.
Podle § 36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) má účastník přijímacího řízení možnost se před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí a podle § 38 téhož zákona má právo nahlížet do spisu. Toto může
účastník učinit 13. června 2019 od 8.00 do 10.00 hod. v sekretariátu školy.
Proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí a to
prostřednictvím ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, 468 22 Železný Brod, Smetanovo zátiší 470
ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

V Železném Brodě
2. 5. 2019

MgA. Libor Doležal
ředitel školy
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