
ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY
. 2/2016

IJÍMACÍ ÍZENÍ – 2. KOLO

Na základ  § 60 zákona . 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším
odborném a jiném vzd lávání (školský zákon), v platném zn ní,

vyhlašuji
2. kolo p ijímacího ízení pro školní rok 2016/2017.

ihlášku ke vzd lávání je možno podat do pond lí 9. kv tna 2016 do 15 hodin do
kancelá e školy.

I. studijní obor 36-47-M/01 Stavebnictví – denní studium
Po et volných míst:  30

studijní obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí – denní studium
Po et volných míst:  15

Kritéria p ijímacího ízení:

Písemná p ijímací zkouška se koná z matematiky v úrovni znalostí u iva základní školy.

Termín písemné p ijímací zkoušky: úterý 10. kv tna 2016 v 9:00 hod. v budov  školy.
Zájemce se dostaví 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, datové hodinky.
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 . Bodové
hodnoty jsou uvedeny v Rozhodnutí editele . 11/2015.
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II. studijní obor 36-47-M/01 Stavebnictví – dálkové studium
Po et volných míst:  20

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.

V eských Bud jovicích 25. dubna 2016

RNDr. Vladimír Kostka
editel školy


