Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
Kollárova 1308/2, 736 01 Havířov - Podlesí

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
Ředitel školy vyhlašuje,
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení
ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve
středních školách, ve znění pozdějších předpisů,
první kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví - zaměření pozemní stavitelství,
dopravní stavitelství, architektura a design; denní forma vzdělávání.
Ředitel školy rozhodl, že první kolo přijímací řízení bude probíhat formou jednotné přijímací zkoušky
z českého jazyka a literatury a z matematiky, přičemž dalším kritériem bude průměrný prospěch uchazeče
za poslední dva roky, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku.
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky
Písemné testy z českého jazyka a literatury a z matematiky proběhnou v termínech:
1. termín: 12. dubna 2022 (náhradní termín 10. května 2022)
2. termín: 13. dubna 2022 (náhradní termín 11. května 2022).
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
1. Uchazeči budou přijímáni až do naplnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí
stanoveného ze součtu bodů:
a) z výsledku testů z matematiky (50 bodů) a českého jazyka a literatury (50 bodů),
b) z průměrného prospěchu PP (na dvě desetinná místa) v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy
základní školy, popř. odpovídající ročníky víceletého gymnázia (celkově 60 bodů);
průměr za jednotlivá období je na body (na jedno desetinné místo) přepočítán podle vzorce:
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů = 40 − 20 ∙ 𝑃𝑃, přičemž, pokud počet bodů vyjde záporný, je počet bodů za příslušné
období roven nule.
2. V případě dosažení shodného počtu bodů u více uchazečů, bude umístěn v pořadí výše ten, který získal větší
součet bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky (viz bod 1a).
Nastane-li i v tomto případě dosažení shodného počtu bodů, bude umístěn v pořadí výše uchazeč s větším
počtem bodů z testu z předmětu matematika.
V případě, že jednotnou zkoušku konají cizinci, kterým se promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a
literatury, vytvoří ředitel školy ve spolupráci s Centrem redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů.
Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů
v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami budou podmínky přijímacího řízení uzpůsobeny
nezbytnými úpravami dle doporučení školského poradenského zařízení doloženého k přihlášce.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání

V souladu se shora uvedenými právními předpisy je pro školní rok 2022/2023 předpokládáno přijetí 90 žáků.
V Havířově 21. ledna 2022

Ing. Pavel Řehoř
ředitel školy

