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Kritéria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 
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 první kolo 

přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 do oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví. 

 

1.1 Kritéria přijímacího řízení 

 

V rámci 1. kola přijímacího řízení je možné získat nejvýše 140 bodů, z toho:  

a) za výsledky jednotné přijímací zkoušky (kritérium č. 1)    nejvýše 100 bodů, 

b) za výsledky předchozího vzdělávání (kritérium č. 2)    nejvýše 30 bodů,  

c) za další skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy  

(kritérium č. 3)         nejvýše 10 bodů. 

Kritérium č. 1 - Hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky  

• Uchazeč vykoná písemný test z matematiky a jejích aplikací a z českého jazyka a literatury. 

V každém z těchto testů může získat maximálně 50 bodů, tj. v součtu obou testů 100 bodů.  

• Uchazeč, který získá méně než 30 bodů v součtu obou testů, nevykonal úspěšně přijímací 

zkoušku a nebude ke studiu přijat.  

Kritérium č. 2 - Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání  

• Hodnotí se průměrný prospěch uvedený na přihlášce ke studiu z 1. i 2. pololetí osmého 

ročníku a 1. pololetí devátého ročníku základní školy (případně odpovídajících ročníků nižšího 

stupně víceletých gymnázií).  

• Uchazeč získá počet bodů podle vztahu  
10

3
∙  (12 −  𝑆), přičemž hodnota  𝑆  je součet 

průměrů známek tří výše uvedených klasifikačních období.  Uchazeč může takto získat 

maximálně 30 bodů. 
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Kritérium č. 3 - Hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče  

• V tomto kritériu se hodnotí další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a 

zájmy uchazeče. Jedná se o doloženou účast v soutěžích, zejména v matematických, 

fyzikálních a chemických olympiádách a výtvarných soutěžích do 3. místa na okresní, 

regionální nebo vyšší úrovni (za každé umístění 2 body, maximálně 6 bodů celkem) a 

absolvování výtvarného oboru ZUŠ (4 body, nutno doložit vysvědčení za poslední 2 ročníky).  

• Uchazeč může takto získat až 10 bodů. 

 

1.2 Určení výsledků přijímacího řízení  

Celkový bodový zisk uchazeče je určen jako součet bodů získaných ve výše uvedených kritériích. 

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

zkoušku (ve smyslu kritéria č. 1), řazenými sestupně podle celkového bodového zisku, přičemž je-li 

celkový počet uchazečů maximálně 80, může docházet k rovnosti bodů jednotlivých uchazečů. 

Kritéria pro rovnost bodů  

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

bodů dvou a více uchazečů následovně. Výše se v celkovém pořadí umístí uchazeč, který má: 

1. vyšší počet bodů získaných v jednotné přijímací zkoušce z matematiky,  

2. vyšší počet bodů za prospěch z předchozího vzdělávání (kritérium č. 2),  

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

Kritéria se použijí v uvedeném pořadí.  

 

1.3 Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami 

Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce doloží platné 

doporučení školského poradenského zařízení, v němž jsou konkrétní úpravy stanoveny.  

 

1.4 Uchazeč cizinec podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti 
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 

Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení dle Opatření obecné povahy MŠMT 

č. j.: MSMT-29772/2022-1, pokud k přihlášce doloží doklad o dočasné ochraně.  

• Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test jednotné 

přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. 

• Na základě tohoto opatření se na základě žádosti přiložené k přihlášce uchazeči promíjí 

písemný test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je 
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nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude ověřena rozhovorem před tříčlennou 

komisí. Pokud uchazeč v rozhovoru neprokáže dostatečnou úroveň českého jazyka, 

nevykonal úspěšně přijímací zkoušku a nebude ke studiu přijat.  

• Pro uchazeče, kterému byl na základě tohoto opatření prominut test jednotné přijímací 

zkoušky z českého jazyka, je pozměněno kritérium č.1 takto: 

o Uchazeč vykoná písemný test z matematiky a jejích aplikací, v tomto testu může 

získat maximálně 50 bodů.  

o Uchazeč, který získá méně než 17 bodů, nevykonal úspěšně přijímací zkoušku a 

nebude ke studiu přijat.  

• Do výsledkové listiny určující celkové pořadí přijatých uchazečů (viz bod 1.2) je uchazeč, 

kterému byl na základě tohoto opatření prominut test jednotné přijímací zkoušky z českého 

jazyka, zařazen na základě redukovaného pořadí (§ 20 odst. 4 školského zákona).  

 

1.5 Počet přijímaných žáků  

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do maturitního oboru Stavebnictví je pro školní rok 

2023/2024 stanoven na maximálně 80 žáků. 

 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 31. 1. 2023 
 

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