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Přijímací řízení 2018/2019 

 

1. kolo přijímacího řízení 

 

Kritéria přijímacího řízení zde budou zveřejněna v lednu. 

Termín pro podání přihlášek: do 1. 3. 2018 (všechny formy studia). 

Učební obory (bez přijímací zkoušky) 

Rozhodnutí o přijetí do učebních oborů zde budou zveřejněna 23.4.2018 (nezasílá se). 

Předtím obdržíte poštou informace k průběhu přijímacího řízení a kód uchazeče (ID). 

Poslední termín na odevzdání zápisového lístku do učebních oborů: 9.5.2018. 

 

Maturitní obor, nástavbové studium 

Termíny přijímacích zkoušek: 12. a 16.4.2018. Poštou obdržíte pozvánku. Loňské testy si 

můžete vyzkoušet zde: http://www.cermat.cz/jednotne-testy-2017-1404035435.html 

Rozhodnutí o přijetí do maturitního oboru a nástavbového studia zde budou zveřejněna na 

přelomu dubna/května – bude upřesněno (záleží, kdy CZVV zpřístupní školám výsledky 

přijímacích zkoušek). 

Poslední termín na odevzdání zápisového lístku do maturitního oboru (netýká se 

nástavbového studia): do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí (bude 

upřesněno). 

Nepřijatý uchazeč může podat odvolání do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o 

nepřijetí. Pro odvolání lze využít vzor zde. 

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 

před jeho vydáním (nahlédnout do spisu). Termín je stanoven na 19.4.2018 (čtvrtek) od 8  

do 14 hodin pro učební obory, termín pro maturitní obory bude upřesněn. 

 

Informace 

Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání 

v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat přijímací zkoušku na každé z těchto 

škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek. Pořadí škol 

na přihlášce udává termín konání přijímací zkoušky. Uchazeč o učební obor přijímací 

zkoušku nekoná. 

Testová zadání k procvičení naleznete zde http://www.cermat.cz/testova-zadani-k-procviceni-

1404035402.html 

 

http://www.cermat.cz/jednotne-testy-2017-1404035435.html
http://sslbc.cz/wp-content/uploads/2015/08/odvolání-vzor2.docx
http://www.cermat.cz/testova-zadani-k-procviceni-1404035402.html
http://www.cermat.cz/testova-zadani-k-procviceni-1404035402.html
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Nabídka oborů a předpokládané počty žáků v oborech pro 1. kolo 
 

Počty 

Čtyřletý studijní obor (maturitní): 

66-41-L/01  Obchodník              30 

 

Tříleté učební obory:            

28-63-H/01  Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů - kovová bižut.             12  

             - skleněná bižut.  12  

82-51-H/03  Zlatník a klenotník         30 

28-58-H/01  Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla     12  

65-51-H/01  Kuchař-číšník         50  

66-51-H/01 Prodavač         30 

 

Dvouletý učební obor: 
28-63-E/01  Bižuterní výroba         16 

 

Nástavbové studium (maturitní):po vyučení 

64-41-L/51  Podnikání – denní         30  

64-41-L/51  Podnikání – dálkové        30  

 

 

Podrobné informace k jednotlivým oborům, včetně učebních plánů, naleznete na 

www.sosjbc.cz v sekci:  

Ke stažení – Dokumenty ke stažení – 2. Školní vzdělávací programy. 

Záležitosti ohledně přijímacího řízení vyřizuje personální oddělení, Smetanova 66, Jablonec 

nad Nisou, 466 01, paní Wolfová, tel. 483 443 248, e-mail: wolfova@sosjbc.cz. 

Přihláška 

Přihláška nástavba 

Stručný průvodce přijímacím řízením 

Průvodce přijímacím řízením – BUBLINY 

Průvodce přijímacím řízením - KOMIKS 

 

 

 

mailto:skola@sosjbc.cz
http://www.sosjbc.cz/
http://sslbc.cz/wp-content/uploads/2015/08/Prihlaska_denni.xls
http://sslbc.cz/wp-content/uploads/2015/08/Prihlaska_nastavba.xls

