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Základní informace SŠNO Bystřice pod Hostýnem o přijímacím řízení 

na školní rok 2022/2023 

Zřizovatelem Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem je Zlínský kraj. Jsme 
státní škola, školné se neplatí. 

1.  Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou: 

a)  obor 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba – uchazeči konají jednotnou státní přijímací zkoušku: 
1. termín jednotné přijímací zkoušky:   12.4.2022 
2. termín jednotné přijímací zkoušky:   13.4.2022           Náhradní termín bude 10.5 a 11.5.2022. 
Vyhlášení 1. kola ředitelkou školy a přijímací kritéria budou zveřejněna dle platné legislativy. Termín podání 
přihlášky ke studiu je do 1. 3. 2022. Plán počtu přijímaných uchazečů je 12. 

b) obor 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – uchazeči konají jen talentovou zkoušku:  
1. termín I. kola talentové přijímací zkoušky:  4. ledna 2022 
2. termín I. kola talentové přijímací zkoušky:  6. ledna 2022 
Vyhlášení 1. kola ředitelkou školy a přijímací kritéria budou zveřejněna dle platné legislativy. Termín podání 
přihlášky ke studiu je do 30. 11. 2021. Plán počtu přijímaných uchazečů je 24. 

c) obor 82-41-M/11 Design interiéru  – uchazeči konají jen talentovou zkoušku:  
1. termín I. kola talentové přijímací zkoušky:  4. ledna 2022 
2. termín I. kola talentové přijímací zkoušky:  6. ledna 2022 
Vyhlášení 1. kola ředitelkou školy a přijímací kritéria budou zveřejněna dle platné legislativy. Termín podání 
přihlášky ke studiu je do 30. 11. 2021. Plán počtu přijímaných uchazečů je 18. 
                                                                                                                   

2. Obory vzdělání ukončené výučním listem: 

a) Obor 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář – uchazeči konají talentovou zkoušku:  
1. termín I. kola talentové přijímací zkoušky:  4. ledna 2022 
2. termín I. kola talentové přijímací zkoušky:  6. ledna 2022 
Vyhlášení 1. kola ředitelkou školy a přijímací kritéria budou zveřejněna dle platné legislativy.                   
Termín podání přihlášky ke studiu je do 30. 11. 2021.  Plán počtu přijímaných uchazečů je 14.                                                                     

b) Obor 33-56-H/01 Truhlář 
U oboru truhlář se žákům dle daných podmínek vyplácí finanční příspěvek Zlínského kraje. Plán počtu 
přijímaných uchazečů je 36. 
 
c) Obor 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 
Plán počtu přijímaných uchazečů je 7. 
 
d) Obor 36-64-E/01 Tesařské práce 
Plán počtu přijímaných uchazečů je 7. 
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Přijímací zkouška se u oborů bodů b) až d) nekoná. Vyhlášení 1. kola ředitelkou školy a přijímací kritéria budou 
zveřejněna dle platné legislativy. Termín podání přihlášky ke studiu oborů  b, c, d  je do 1. 3. 2022.  
 

 

Dny otevřených dveří školy: 

Srdečně Vás zveme k návštěvě naší školy. V uvedených dnech Vám budou otevřeny budovy školy, 
které si můžete prohlédnout a kde Vám budou sděleny všechny informace o vybraném oboru vzdělání.  
 
Termíny a čas konání:     
Pátek a sobota  5 a 6. 11. 2021 
Pátek a sobota  19 a 20. 11. 2021   regionální (Holešovsko) 
Pátek a sobota  21 a 22. 1. 2022   regionální (Holešovsko) 
Pátek a sobota  18 a 19. 2. 2022 
 

(pátky od 13.00 - 17.00 hod., soboty od 8.00 - 12.00 hod.), 
 
Návštěva školy je možná také po předběžné dohodě individuálně mimo uvedené termíny.                                                                                                    
Další dotazy na e-mail:  ssno@ssno.cz  nebo telefonicky na tel. č. 573 380 802 
 
 

Přípravné kurzy pro uchazeče o přijetí na umělecké obory 

Kdy: 6. a 20. listopadu 2021 od 8:00 do 12:00 hodin 

Kde: Výtvarný ateliér – budova školních dílen, Lipnická 1608, Bystřice pod Hostýnem, 3. patro 

Náplň přípravného kurzu: 
- kresba podle modelu  
- prostorová tvorba 
- konzultace domácích prací 

Přijďte si vyzkoušet, co vás čeká na talentových zkouškách. Pod vedením učitelů uměleckých předmětů 
budete mít možnost kreslit a tvořit, případně konzultovat své domácí práce. Potřebný materiál vám dáme 
k dispozici, s sebou si přineste hlavně chuť do práce a dobrou náladu. 

Doporučujeme rezervaci na konkrétní hodinu 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 a to na tel. čísle 573 380 802. 

 
 
 
 
 
        Vedení školy 
 


