STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA
PRAHA 4, DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 3
Družstevní ochoz 1659/3, 140 00 Praha 4

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
Studijní obor 36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ, denní forma vzdělávání
Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě centrálně zadávaných jednotných přijímacích
testů z matematiky a českého jazyka a literatury (váha 60%) a výsledků předchozího studia za
poslední dvě klasifikační období (váha 40%). Na studijní obor 36-47-M/01 Stavebnictví bude přijato
celkem 168 uchazečů. Podmínkou pro přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.
Jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, přílohou přihlášky bude doporučení školského
poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.
Počet přijímaných uchazečů dle školních vzdělávacích programů oboru 36-47-M/01 Stavebnictví:
Pozemní stavitelství
56 uchazečů
Stavitelství a architektura
56 uchazečů
Architektura a interiérový design
56 uchazečů
Výsledky přijímacích testů (lze získat maximálně 300 bodů):
Matematika:
maximálně 50 bodů (při úspěšnosti 100%) bude vynásobeno 3
Český jazyk a literatura:
maximálně 50 bodů (při úspěšnosti 100%) bude vynásobeno 3
Hodnocení za poslední dvě klasifikační období (lze získat maximálně 200 bodů):
PROSPĚCH

2 . ∑ MA  2 . ∑ FY  ∑ CJ  ∑ CI  ∑ VV  5 . ∑ ZS
24

∑ MA, ∑ FY, ∑ CJ, ∑ CI, ∑ VV - Součet známek za poslední dvě klasifikační období z předmětů matematika,
fyzika, český jazyk, 1. cizí jazyk, výtvarná nebo estetická výchova.
∑ ZS - Součet průměrů vysvědčení za poslední dvě klasifikační období (nezapočítává se známka
z chování).
POČET BODŮ

PROSPĚCH

5

6

 . 200

Ke vzdělávání budou přijímáni uchazeči v pořadí podle celkového počtu získaných bodů do
naplnění kapacity školního vzdělávacího programu. Čím více bodů, tím lepší umístění. Minimální
celkový počet bodů nutný pro přijetí bude stanoven na základě maximální kapacity.
Přijímání cizinců:
Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení
ke vzdělávání promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je
nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Při ověřování
znalosti českého jazyka rozhovorem uchazeč může získat maximálně 20 bodů. Uchazeč, který u
rozhovoru získal 0 až 8 bodů, neuspěl, nesplnil kritéria přijímacího řízení a nebude přijat ke vzdělávání.

V Praze dne 5.9.2022
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ředitel školy
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