
1/2 

 

 

 

 

 

Kritéria pro druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 
pro obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví 
 

V souladu s ustanovením § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitel 

Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební Vysoké Mýto tato kritéria pro druhé kolo 

přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví. 

 

1.1 Podání přihlášek 

Do 2. kola přijímacího řízení je možné podávat přihlášky do 18. 5. 2022. Společně s vyplněnou 

přihláškou je nutné doložit výsledky jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a 

literatury zadávané Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání v tomto školním roce. Tyto výsledky 

vydává škola, na které žák dané přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení konal.  

 

1.2 Kritéria přijímacího řízení 

V rámci 2. kola přijímacího řízení je možné získat nejvýše 50 bodů. Počet získaných bodů odpovídá 

výsledku jednotné přijímací zkoušky z matematiky, kterou uchazeč vykonal v rámci 1. kola 

přijímacího řízení. 

Uchazeč, který v uvedeném kritériu získal méně než 25 bodů, nevykonal úspěšně přijímací zkoušku 

v rámci 2. kola a nebude ke studiu přijat.  

 

1.3 Určení výsledků přijímacího řízení  

Výsledková listina určující celkové pořadí je tvořena uchazeči, kteří úspěšně vykonali přijímací 

zkoušku (ve smyslu kritérií příjímacího řízení), řazenými sestupně podle celkového bodového zisku. 

Kritéria pro rovnost bodů  

Převyšuje-li celkový počet uchazečů maximální počet přijímaných, řeší se rovnost celkového počtu 

bodů dvou a více uchazečů takto: výše se v celkovém pořadí umístí uchazeč, který má: 
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1. vyšší počet bodů získaných v jednotné přijímací zkoušce z předmětu český jazyk a literatura,  

2. nižší součet klasifikace prospěchu z matematiky za poslední tři klasifikační období. 

Kritéria se použijí v uvedeném pořadí.  

 

1.4 Uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky  

Uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky a nekonali v 1. kole jednotnou přijímací 

zkoušku z předmětu český jazyk a literatura, musí absolvovat rozhovor, ve kterém bude prověřena 

jejich znalost českého jazyka. 

 

1.5 Počet přijímaných žáků  

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve druhém kole přijímacího řízení do maturitního oboru 

Stavebnictví je pro školní rok 2022/2023 stanoven na 5 žáků. 

 

1.6 Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy a na nástěnce ve vestibulu dne 

20. 5. 2022.  

Rozhodnutí o přijetí není zasíláno poštou, zákonní zástupci si jej mohou vyzvednout v pátek 

20. 5. 2022 od 7:00 do 15:00 hodin v kanceláři školy. Rozhodnutí nastoupit ke studiu je nutné 

potvrdit odevzdáním zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků 

2. kola přijímacího řízení.  

 
Ve Vysokém Mýtě dne 13. 05. 2022 

 
 

  ............................................ 
  Ing. Jiří Skalický 
  ředitel školy 
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