VYHLÁŠENÍ TŘETÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro školní rok 2017/2018
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) - §59 - §64 a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu
vzdělávání, v platném znění, stanovuji tyto podmínky přijímacího řízení na Střední průmyslové škole
kamenické a sochařské, Hořice, Husova 675.
1. Přihláška ke studiu
-odevzdání přihlášek do 16 8. 2017
-potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti
-na přihlášce je nutné uvést známky za první a druhé pololetí 8. ročníku ZŠ a první pololetí 9. ročníku ZŠ
(případně odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia) potvrzené školou
2. Počty přijímaných žáků
Kód a název oboru

forma
vzdělávání

21-42-M/01 Geotechnika
denní
(Těžba a zpracování kamene)

ukončení
studia

počet
přijímaných žáků

podání přihlášky
do

přijímací
zkouška

vydání
rozhodnutí

maturitní
zkouška

22

16. 8. 2017

28. 8. 2017

29. 8. 2017

3. Termín konání přijímacích zkoušek
Termín je stanoven na pondělí 28. 8. 2017, náhradní termín na pondělí 4. září 2017.
Náhradní termín je určen pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů nemohou dostavit v řádném termínu.
Svoji neúčast je nutné písemně nejpozději do 3 dnů omluvit řediteli školy.
4. Kritéria přijímacího řízení
Hodnocené kriterium
Vysvědčení ze základní školy
Matematický test
Zájem o studium

Maximální počet bodů
40
40
20

Vysvědčení ze základní školy: za první a druhé pololetí 8. ročníku ZŠ a první pololetí 9. ročníku ZŠ
(případně odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia).
Max. počet bodů je 40.
průměr
body

1 - 1,4
40

1,5 - 1,8
30

1,9 - 2,2
20

2,3 - 2,6
10

2,7 - 3
5

Matematický test: písemná forma - 6 typů příkladů, za každý příklad bodové ohodnocení.
Max. počet bodů je 40.
Zájem o studium: osobní pohovor s uchazečem.
Max. počet bodů je 20.
5. Předání informací uchazečům o konání přijímacího řízení
-k přijímací zkoušce bude uchazeč písemně pozván
6. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
-výsledky budou zveřejněny následující den po přijímací zkoušce na www.spsks.cz a zároveň vyvěšeny
v přízemí budovy školy
-rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno poštou

7. Odevzdání zápisového lístku
-úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
8. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
-odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3
pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí
-odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

Ing. Josef Moravec – ředitel školy

