Střední průmyslová škola kamenická a sochařská,
Hořice, Husova 675, 508 01 Hořice

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro školní rok 2019/2020
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), §59 - §64, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v
platném znění, stanovuji tyto podmínky přijímacího řízení na Střední průmyslové škole kamenické a
sochařské, Hořice, Husova 675.
1. Přihláška ke studiu
Termín odevzdání přihlášek ke studiu je do 1. 3. 2019.
Součástí přihlášky ke studiu je potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.
Na přihlášce je nutné uvést známky za první a druhé pololetí předposledního ročníku ZŠ a první pololetí
posledního ročníku ZŠ (případně odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia) potvrzené školou.
2. Počty přijímaných žáků
Kód oboru

Název oboru

Počet přijímaných žáků

21-42-M/01

Geotechnika (Těžba a zpracování kamene)

30

-denní forma vzdělávání
3. Termín konání přijímacích zkoušek
Každý uchazeč může konat písemné testy dvakrát v termínech dle pořadí zvolených oborů na přihlášce.
1. řádný termín je 12. dubna 2019.
2. řádný termín je 15. dubna 2019.
Náhradní termíny prvního kola přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 13. a 14. května 2019.
Náhradní termín je určen pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů nemohou dostavit v řádném termínu. Svoji
neúčast musí uchazeč nejpozději do 3 dnů písemně omluvit řediteli školy.
4. Kritéria přijímacího řízení
Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání podle:
A) průměrného prospěchu za první a druhé pololetí předposledního ročníku ZŠ a první pololetí posledního
ročníku ZŠ (případně odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia). Za průměrný prospěch získá uchazeč
maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů (váha 40 %).
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B) výsledku přijímací zkoušky konané formou centrálně zadávaných jednotných testů společnosti Cermat
(test z matematiky a test z českého jazyka a literatury). Výsledky těchto testů se započítají takto:
- test z matematiky: celkový maximální počet bodů je 30 (váha 30%)
Z testu je možné získat 50 bodů, které budou pro potřeby přijímacího řízeny vynásobeny koeficientem 0,6.
- test z českého jazyka a literatury: celkový maximální počet bodů je 30 (váha 30%)
Z testu je možné získat 50 bodů, které budou pro potřeby přijímacího řízeny vynásobeny koeficientem 0,6.
Uchazeč může v rámci přijímacího řízení získat maximálně 100 bodů.
Minimální počet bodů pro přijetí je 20. Výsledné pořadí přijatých bude sestaveno podle celkového počtu
dosažených bodů a uchazeči budou přijímáni v závislosti na počtu volných míst. V případě stejného počtu
bodů se upřednostňuje lepší výsledek testu z matematiky.
Uchazeč i jeho zákonný zástupce mají právo nahlížet do spisu.
Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení promine na jejich
žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru
vzdělání, škola ověří rozhovorem. V případě těchto osob se bude při rozhodování o přijetí postupovat podle
§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Uchazeč, který nekoná přijímací zkoušku z českého jazyka
a literatury, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů zařadí na místo shodné s jeho pořadím v rámci
redukovaného pořadí všech uchazečů.
5. Předání informací uchazečům o konání přijímacího řízení
Uchazeč bude k přijímací zkoušce pozván písemně.
6. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 29. dubna 2019 pod registračními čísly uchazečů na veřejně
přístupném místě ve škole a také na webových stránkách školy. Zveřejněním výsledků přijímacího řízení je
rozhodnutí o přijetí oznámeno.
7. Přijetí uchazeče – 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. Nepřijetí uchazeče - odvolání
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno poštou.
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3
pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

V Hořicích 22. ledna 2019

Ing. Petr Malý v. r.
ředitel školy

