Pokyn ředitele školy č. 1/2022
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění
pozdějších předpisů, vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení pro přijímání žáků do 1. ročníku
vzdělávání na Střední škole stavební Třebíč, Kubišova 1214/9 pro školní rok 2022/2023.

Kritéria pro přijímací řízení
na Střední škole stavební Třebíč, Kubišova 1214/9
pro školní rok 2022/2023
Novela školského zákona č. 178/2016 stanovuje, že v oborech vzdělání s maturitní zkouškou
se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále
jen “jednotná zkouška“), není-li dále stanoveno jinak. Rozsah učiva je podle Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Uchazeč může každý z uvedených testů
konat dvakrát, přičemž do celkového hodnocení se započítává vždy lepší výsledek testu.
Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího
řízení uchazečem bude podílet nejméně 60 %.
Jednotnou přijímací zkoušku vykonají uchazeči o studium následujících oborů:
36-45-M/01 Technická zařízení a energetická náročnost budov
36-47-M/01 Stavebnictví
33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Jednotná přijímací zkouška se bude v rámci 1. kola přijímacího řízení konat ve dvou řádných
termínech:
1. termín – 12. dubna 2022
2. termín – 13. dubna 2022
Náhradní termíny:
1. termín – 19. května 2022
2. termín – 20. května 2022
Přijímací zkouška se koná v hlavní budově školy – Kubišova 1214/9, Třebíč.
Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží zákonní zástupci uchazeče nebo plnoletí žáci poštou
nebo datovou schránkou žadatele.
Tříleté učební obory. Uchazeči o studium učebních oborů budou přijímáni bez přijímacích
zkoušek.
Přihláška ke studiu se podává do 1. března 2022.
Maximální počty přijímaných žáků v jednotlivých oborech jsou pro školní rok
2022/2023 stanoveny v následující tabulce:

Kód oboru

Název oboru

Maximální počty přijímaných
žáků pro školní rok 2022/2023

36-45-M/01

Technická zařízení a energetická
náročnost budov

30

36-47-M/01

Stavebnictví

90

26-51-H/02

Elektrikář - silnoproud

24

33-56-H/01

Truhlář

24

36-52-H/01

Instalatér

24

36-64-H/01

Tesař

12

36-67-H/01

Zedník

24

39-41-H/01

Malíř a lakýrník

12

36-66-H/01

Montér suchých staveb

12

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

8

33-42-L/51

Nábytkářská a dřevařská výroba

10

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

16

Upozorňujeme uchazeče, že obor nebude otevřen, pokud počet přihlášených zájemců
pro první kolo přijímacího řízení bude nízký.

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium čtyřletých studijních
oborů zakončených maturitní zkouškou
36-45-M/01 Technická zařízení a energetická náročnost budov
36-47-M/01 Stavebnictví
1. Podmínkou přijetí ke studiu čtyřletých studijních oborů je splnění povinné školní docházky
nebo úspěšné ukončení základního vzdělání v souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 59 odst. 1
a příp. splnění podmínek zdravotní způsobilosti (pouze u oboru 36-45-M/01 Technická
zařízení a energetická náročnost budov)
2. Pro stanovení pořadí uchazečů v 1. kole přijímacího řízení stanoví ředitel školy v souladu s
§ 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, tato
kritéria:
a) Součástí přijímacího řízení jsou výsledky, kterých žák dosáhne v rámci jednotné přijímací
zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou formou jednotných testů z matematiky a
českého jazyka a literatury. Maximální počet bodů je 100.

Jednotný test z předmětu matematika bude v délce 70 minut, počet možných získaných bodů
je 50.
Jednotný test z předmětu český jazyk a literatura bude v délce 60 minut, počet možných
získaných bodů je 50.
b) Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání - za prospěch na základní škole
získá uchazeč počet bodů určený podle vzorce: „600 děleno součtem známek z matematiky,
fyziky, cizího jazyka a českého jazyka za první a druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9.
ročníku“, tj. maximálně 50 bodů.
c) Bonifikace za účast na olympiádách z MAT, FYZ a CIJ (5 bodů okresní kolo, 10 bodů
krajské kolo absolvovaných v 7. až 9. ročníku ZŠ) nebo za účast v soutěžích grafického a
výtvarného charakteru minimálně okresního rozsahu, obsahově souvisejících se zvoleným
oborem absolvovaných v 7. až 9. ročníku ZŠ za umístění do 5. místa 10 bodů a od 6. do 10.
místa 5 bodů. Uchazeč může získat maximálně 10 bodů. Nárok na bonifikaci prokáže uchazeč
dokladem o účasti a umístění v soutěži, přiloženým k přihlášce.
Podmínky přijímacího řízení splnil uchazeč, který získá v součtu ze všech částí a-c
přijímacího řízení alespoň 45 bodů a zároveň získá z testu z matematiky minimálně 12
bodů a z testu z českého jazyka a literatury minimálně 15 bodů.
V případě rovnosti bodů rozhodnou o pořadí uchazečů v přijímacím řízení postupně
tyto ukazatele:
-

 prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
 prospěch v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ
 prospěch z MAT ze všech období uváděných na přihlášce
 prospěch z FYZ ze všech období uváděných na přihlášce
 prospěch z CJL ze všech období uváděných na přihlášce
 prospěch CIJ ze všech období uváděných na přihlášce

Oznámení výsledků přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve čtvrtek 28. dubna 2022 v 14:00 hodin na
webových stránkách školy - www.stavtr.cz. a v budově školy na nástěnce u vchodu.
Nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům ředitel školy odešle písemné
rozhodnutí o nepřijetí.
Uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí
odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
rozhodnutí, tj. do 12. 5. 2022.
Nabízené obory vzdělávání nebudou otevřeny v případě malého počtu uchazečů.

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium nástavbového studia
33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
1. Podmínkou přijetí ke studiu je získání středního vzdělání s výučním listem v délce 3 let
denní formy vzdělávání odpovídajícího učebního oboru a příp. splnění podmínek zdravotní
způsobilosti.
Splnění podmínek zdravotní způsobilosti požadujeme u těchto oborů nástavbového
studia:
- 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba
- 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
2. Pro stanovení pořadí uchazečů v 1. kole přijímacího řízení stanoví ředitel školy v souladu s
§ 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, tato
kritéria:
a) Součástí přijímacího řízení jsou výsledky, kterých žák dosáhne v rámci jednotné přijímací
zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou formou jednotných testů z matematiky a
českého jazyka a literatury. Maximální počet bodů je 100.
Jednotný test z předmětu matematika bude v délce 70 minut, počet možných získaných bodů
je 50.
Jednotný test z předmětu český jazyk a literatura bude v délce 60 minut, počet možných
získaných bodů je 50.
b) bonifikace za celkový prospěch „prospěl s vyznamenáním“ na konci 1 pololetí 3. ročníku je
10 bodů.
3. Výsledek přijímacího řízení a pořadí uchazečů o studium nástavbového studia určí součet
počtu bodů získaných v rámci jednotné přijímací zkoušky a bonifikace za celkový prospěch.
Uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, jestliže získal alespoň 25 bodů a zároveň získá
z testu z matematiky minimálně 10 bodů a z testu z českého jazyka a literatury
minimálně 15 bodů.
4. Při rovnosti bodů rozhoduje postupně o pořadí:
a) počet bodů získaných z jednotného testu z matematiky
b) průměrný prospěch na konci školního roku v pořadí 2. ročník, 1. ročník
Nabízené obory vzdělávání nebudou otevřeny v případě malého počtu uchazečů.
Oznámení výsledků přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve čtvrtek 28. dubna 2022 v 14:00 hodin na
webových stránkách školy - www.stavtr.cz. a v budově školy na nástěnce u vchodu.
Nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům ředitel školy odešle písemné
rozhodnutí o nepřijetí.

Kritéria pro uchazeče o studium oborů zakončených výučním listem
26-51-H/02
36-52-H/01
33-56-H/01
36-64-H/01
36-67-H/01
36-66-H/01
39-41-H/01
36-57-E/01

Elektrikář-silnoproud
Instalatér
Truhlář
Tesař
Zedník
Montér suchých staveb
Malíř a lakýrník
Malířské a natěračské práce

1. Podmínkou přijetí ke studiu tříletých učebních oborů je splnění povinné školní docházky
nebo úspěšné ukončení základního vzdělání v souladu s ust. § 59 odst. 1 školského zákona a
splnění podmínek zdravotní způsobilosti.
2. Součástí přijímacího řízení nejsou přijímací zkoušky.
3. Výsledek přijímacího řízení a pořadí uchazečů o studium daného oboru splňujících kritéria
v bodě 1 určí:
a) prům. prospěch ze všech předmětů v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
b) prům. prospěch ze všech předmětů v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ
c) prům. prospěch z MAT ze všech období uváděných na tiskopisu přihlášky
d) prům. prospěch z FYZ ze všech období uváděných na tiskopisu přihlášky
e) prům. prospěch z CJL ze všech období uváděných na tiskopisu přihlášky
f) prům. prospěch z CIJ ze všech období uváděných na tiskopisu přihlášky
Oznámení výsledků přijímacího řízení
Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny v pátek 22. dubna 2022 v 8.00 hodin
v budově školy na nástěnce u vchodu a na webových stránkách školy - www.stavtr.cz.
Nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům ředitel školy odešle písemné
rozhodnutí o nepřijetí.
Uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí
odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
rozhodnutí, tj. do 6. 5. 2022.
Nabízené obory vzdělávání nebudou otevřeny v případě malého počtu uchazečů.
V Třebíči dne 27. 01. 2022
Ing. Jiří Kurka
ředitel školy

