
ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY
. 11/2015

Kritéria p ijímacího ízení pro školní rok 2016/2017

editel St ední pr myslové školy stavební, eské Bud jovice, Resslova 2, stanoví dle
§  60  odst.  3,  zákona  .  561/2004  Sb.  o  p edškolním,  základním,  st edním,  vyšším
odborném  a  jiném  vzd lávání  (školský  zákon),  v  platném  zn ní,  dle  vyhlášky  MŠMT

. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci p ijímacího ízení ke
vzd lávání  ve  st edních  školách,  v  platném  zn ní,  tato  kritéria  pro  p ijímání  do
1. ro níku vzd lávání ve st ední škole:

I. studijní obor 36-47-M/01 Stavebnictví – denní studium
studijní obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí – denní studium

Písemná p ijímací zkouška se  koná  z  matematiky  v  úrovni  znalostí  u iva  základní
školy.
Termín písemné p ijímací zkoušky: 22. nebo 25. dubna 2016 v 9:00 hod. v budov
školy. Zájemce se musí dostavit práv  v jednom z t chto termín . Zájemce se nemusí

edem hlásit  na zvolený termín, ale dostaví se nejpozd ji  15 minut p ed zahájením
zkoušky.

istý as trvání zkoušky bude 60 minut. U testových úloh bude práv  jedna odpov
správná. U úloh se hodnotí i postup ešení.
Povolené pom cky: psací a rýsovací pom cky (dv  pravítka – z nich alespo  jedno
s ryskou, úhlom r, kružítko, propiska, tužka, guma).
Nepovolené pom cky: matematické tabulky, kalkula ky, mobily.
Použití nepovolených pom cek m že být d vodem k vylou ení od zkoušky.

Rozhodující pro p ijetí uchaze e je po adí žák  sestavené dle získaných bod .

Polovinu maximálního po tu bod , tj. 60 bod  ze 120 možných, m že uchaze  získat
z výsledk  písemné p ijímací zkoušky.
Druhou polovinu maximálního po tu bod , tj. 60 bod  ze 120 možných, m že
uchaze  získat  na  základ  hodnocení  výsledk  studia  na  základní  škole.  Bodové
hodnoty se stanoví takto:

pr rný prosp ch z 1. pololetí 9. ro níku (1,0 až 2,5) 20 – 0 bod

pr rný prosp ch z 2. pololetí 8. ro níku (1,0 až 2,5) 20 – 0 bod

pr rný prosp ch z 1. pololetí 8. ro níku (1,0 až 2,5) 20 – 0 bod
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V p ípad  rovnosti bodového hodnocení rozhodují dopl ková kritéria v tomto
po adí:

umíst ní nebo ú ast v odborných a p edm tových sout žích
1. umíst ní na 1. - 3. míst  v celostátním kole
2. umíst ní na 1. - 3. míst  v krajském kole a ú ast v celostátním kole
3. umíst ní na 1. - 3. míst  v okresním kole a ú ast v krajském kole
4. ast v okresním kole

Pro p ijímání žák  z víceletých gymnázií, resp. z jiného studia, se 8. a 9. ro níkem myslí
poslední dva ro níky studia.

Minimální nutnou podmínkou pro p ijetí ke vzd lávání je zisk 15 bod , z toho alespo
10 bod  z písemné p ijímací zkoušky.

edpokládaný po et p ijímaných uchaze  v denním studiu:
120 pro obor stavebnictví
  30 pro obor geodézie a katastr nemovitostí

II. studijní obor 36-47-M/01 Stavebnictví – dálkové studium

ijímací zkouška se nekoná. Rozhodující pro p ijetí uchaze e je po adí uchaze
sestavené podle pr rného prosp chu z 1. pololetí posledního ro níku školy do
vy erpání p edpokládané kapacity.

Uchaze ,  který  se  hlásí  do  dálkového  studia  –  plné  (p tileté)  formy  p edloží
vysv ení o ukon eném základním vzd lání resp. výu ní list.
Uchaze ,  který  se  hlásí  do  dálkového  studia  –  zkrácené  (t íleté)  formy  p edloží
maturitní vysv ení.

edpokládaný po et p ijímaných uchaze  v dálkovém studiu:   40

V eských Bud jovicích 3. prosince 2015

RNDr. Vladimír Kostka
editel školy


