INFORMACE A KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
K 4letému dennímu studiu oboru 36-47-M/01 Stavebnictví jsou přijímáni žáci po ukončení 9. třídy
základní školy nebo uchazeči s ukončeným základním vzděláním. Přijímání ke studiu se řídí vyhláškou
MŠMT ČR č.671/2004 Sb. Přihlášky podávají uchazeči přímo na ředitelství Střední školy stavební HORSTAV, Na Vlčinci 16/3, Olomouc do 1. března 2022.
V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 se budou konat jednotné přijímací zkoušky formou
písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace.
Výsledné pořadí přijatých žáků bude sestaveno na základě bodového ohodnocení:
• výsledky jednotné přijímací zkoušky – max. 100 bodů
• účast v soutěži „ MŮJ DŮM“ – 25 bodů
• klasifikace na ZŠ – max. 40 bodů:
o 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ – max. 10 bodů
Průměrný
prospěch

do
1,50

1,511,65

1,661,8

Body
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1

o z vybraných předmětů (český jazyk, matematika, anglický jazyk) – max. 30 bodů
Známka
1
2

Body
5
2

Výsledné pořadí bude dáno součtem bodů za jednotlivé sledované oblasti. Celkem lze tedy získat nejvýše
165 bodů. Uchazeči, kteří budou hodnoceni z chování stupněm 2 (uspokojivé), budou ve výsledném pořadí
přesunuti na konec. Pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení je nutné získat z každé části písemného testu
minimálně 15 bodů.
Pro školní rok 2022/2023 přijímáme do studijního oboru 36-47-M/01 Stavebnictví max. 24 žáků.
Informace o počtu volných míst budou průběžně aktualizovány na našich webových stránkách.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 30. dubna 2022 v budově školy a na internetových
stránkách školy – www.stavebniskolahorstav.cz pod přiděleným registračním číslem. V případě nepřijetí
žáka bude rozhodnutí odesláno poštou v zákonném termínu.
Uchazeč, který byl přijat ke studiu, musí svůj úmysl vzdělávat se potvrdit zápisovým lístkem. Vyplněný a
podepsaný zápisový lístek je nutno doručit řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitelka
školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení (novela školského zákona § 60 odst.
16, 17 a §183 odst. 2). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku
úmysl vzdělávat se na naší školy, vzdává se tímto být přijat a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Upozornění:
Rozhodnutí o nepřijetí se ukládá u provozovatele poštovních služeb po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za
doručené. Lhůta pro případné odvolání jsou 3 pracovní dny!!!

V Olomouci, 27. 9. 2021

Ing. Dana Vyhlídalová Müllerová, v.r.
ředitelka školy
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