
 

 

 
ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY 

Č. 3/2019 
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – 2. KOLO 
 
Na základě § 60 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

vyhlašuji 
2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. 

 
Přihlášku ke vzdělávání je možno podat do pátku 31. května 2019 do 12 hodin do 
kanceláře školy. 
 
I. studijní obor 36-47-M/01 Stavebnictví – denní studium 

Počet volných míst:  5 
 
Kritéria přijímacího řízení: 
Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeč doloží výsledky z jednotné přijímací zkoušky 
z řádného resp. náhradního termínu. 
Rozhodující kritérium pro přijetí uchazeče ke studiu je pořadí uchazečů sestavené dle 
získaných bodů. Maximálně je možné získat 150 bodů. 
Z jednotné přijímací zkoušky lze získat max. 100 bodů. Výsledky jednotné přijímací 
zkoušky poskytuje CERMAT prostřednictvím informačního systému Certis. 
Další body, tj. max. 50 bodů, může uchazeč získat na základě hodnocení výsledků 
studia na základní škole. Bodové hodnoty se stanoví takto: 
 

průměrný prospěch z 1. pololetí 9. ročníku (1,0 až 2,5 – lineární 
závislost) 25 – 0 bodů 

průměrný prospěch z 2. pololetí 8. ročníku (1,0 až 2,5 – lineární 
závislost) 25 – 0 bodů 

V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují doplňková kritéria v tomto pořadí:  
umístění nebo účast v odborných a předmětových soutěžích 
1. umístění na 1. - 3. místě v celostátním kole 
2. umístění na 1. - 3. místě v krajském kole a účast v celostátním kole 
3. umístění na 1. - 3. místě v okresním kole a účast v krajském kole 
4. účast v okresním kole 

Pro přijímání žáků z víceletých gymnázií, resp. z jiného studia, se 8. a 9. ročníkem myslí 
poslední dva ročníky studia na poslední škole, ze které se uchazeč hlásí. 
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Pokud přihlášku podává uchazeč splňující podmínky pro nekonání testu z českého 
jazyka a literatury (osoby jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly 
předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách 
působících v ČR), škola ověří pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná 
pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (§ 20 odst. 4 věta druhá školského zákona). 
Pro stanovení počtu bodů z jednotné přijímací zkoušky se použije tzv. redukované 
pořadí (pořadí ze zkoušky z matematiky). 
 
 
II. studijní obor 36-47-M/01 Stavebnictví – pětileté dálkové studium 

Počet volných míst:  20 
 

studijní obor 36-47-M/01 Stavebnictví – zkrácené tříleté dálkové studium 
Počet volných míst:  20 

 
studijní obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí – zkrácené dvouleté 
dálkové studium 

Počet volných míst:  20 
 
Přijímací zkouška se nekoná. Rozhodující pro přijetí uchazeče je pořadí uchazečů 
sestavené podle průměrného prospěchu z 1. pololetí posledního ročníku školy (pro 
pětileté studium) resp. podle průměrného prospěchu u maturitní zkoušky (pro 
zkrácené studium) do vyčerpání předpokládané kapacity. 
 
Uchazeč, který se hlásí do dálkového studia – plné (pětileté) formy předloží ověřenou 
kopii vysvědčení o ukončeném základním vzdělání. 
Uchazeč, který se hlásí do dálkového studia – zkrácené formy předloží ověřenou kopii 
maturitního vysvědčení. 
 
V Českých Budějovicích 14. května 2019 
 
 
 
 

 RNDr. Vladimír Kostka 
ředitel školy 

 


