STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, příspěvková organizace
nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary

Č.j.: SOSsKV 56/2019
V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji:

kritéria pro 1. kolo
přijímacího řízení pro uchazeče přijímané do prvního ročníku vzdělávání
pro školní rok 2019/2020
do oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví, denní forma vzdělávání
Ke vzdělávání v SOŠ stavební Karlovy Vary, příspěvkové organizaci, se sídlem
nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní
docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky,
pokud školský zákon nestanoví jinak a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí
prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti pro obor vzdělání
36-47-M/01 Stavebnictví. O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitel školy.
V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče v souladu s § 60d, odst. 1 školského zákona
podle:
a)
hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dalších skutečností, které osvědčují
vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (bude zohledněno 40%)
b)
výsledků hodnocení dosažených při jednotné přijímací zkoušce (bude zohledněno 60%),
ad a).
1. V přijímacím řízení jsou započítávány výsledky předchozího vzdělávání tak, že za každou setinu
průměru známek z vysvědčení z druhého pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání a
prvního pololetí posledního ročníku základního vzdělávání je započítán jeden bod. (Např. za průměr
známek 1,23 je započítáno 123 bodů). Do průměru známek se započítávají známky z povinných a
volitelných předmětů a zaokrouhluje se na 2 desetinná místa. Minimální možný počet získaných
bodů je 200.
2. Uchazeči, který se hlásí z nižšího, než 9. ročníku základní školy a dále také uchazeči, který byl
v předchozím vzdělávání hodnocen stupněm nedostatečný bude připočteno 400 bodů.
3. Uchazeči, který byl ve druhém pololetí předposledního ročníku a v prvním pololetí posledního
ročníku základní školy hodnocen stupněm dostatečný v předmětech matematika nebo fyzika nebo
český jazyk, bude započteno bodové znevýhodnění – k celkovému počtu bodů za průměry známek
se mu připočte 50 bodů za každé takové hodnocení.
4. Uchazeči, který se umístil do třetího místa v soutěži na úrovni okresu a vyšší v předmětu
matematika, český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk, fyzika, chemie, informační a
komunikační technologie, občanská nauka a tělesná výchova a předložil-li o tom doklad nejpozději
do 15. března 2019, bude započteno bodové zvýhodnění – od počtu bodů se mu odečte 20 bodů za
každou soutěž. Na později doložené doklady o účasti na soutěži nebude brán zřetel.
5. Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a předkládají hodnocení z druhého
pololetí předposledního ročníku nebo z prvního pololetí posledního ročníku plnění povinné školní
docházky odlišné od vysvědčení vydávaných v ČR a jiné další doklady – tedy doklady jsou v jiném
než v českém jazyce, předloží jejich úřední překlad do českého jazyka /doklad o splnění povinné

školní docházky v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku
v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou/. V případě všech dokladů vyhotovených ve
slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje.
6. Maximální bodová hodnota pro přijetí je 650 bodů. Uchazeč s vyšším počtem bodů, než je 650
nevyhověl kritériím přijímacího řízení a nebude přijat.
7. Podle počtu získaných bodů od nejnižšího po nejvyšší se stanoví pořadí uchazečů č.1 a bude
přidělen koeficient K1, který se získá vynásobením daného pořadí číslem 0,4 (odpovídá 40%).
ad b)
1. Pro tento obor vzdělání je stanovena jednotná přijímací zkouška (JPZ). Uchazeči budou konat
JPZ dne 12. dubna 2019 nebo 15. dubna 2019. JPZ se skládá z písemného testu ze vzdělávacího
oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
V JPZ je možno získat maximálně celkem 100 bodů, v testu z českého jazyka a literatury 50 a
v testu z matematiky také 50. Za chybné odpovědi se body neodečítají. Uchazeč, který získal v testu
z matematiky méně než 8 bodů, nebo v testu z českého jazyka a literatury méně než 13 bodů,
nevyhověl kritériím přijímacího řízení a nebude přijat.
2. Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání
v zahraničí škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška ze vzdělávacího
oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném
oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. V tomto rozhovoru je uchazeč hodnocen
pouze dvěma stupni a to uspěl nebo neuspěl. Uchazeč, který byl hodnocen stupněm neuspěl,
nesplnil kritéria přijímacího řízení a nebude přijat.
3. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření
školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce (nejpozději do 1.3.2019),
o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ. Na později doložené doklady nebude brán zřetel.
4. Podle výsledků testů bude od nejvyššího bodového hodnocení po nejnižší stanoveno pořadí
uchazečů č.2 a bude jim přidělen koeficient K2, který se získá vynásobením daného pořadí číslem
0,6 (odpovídá 60%).
V přijímacím řízení bude stanoveno celkové konečné pořadí uchazečů od prvního pořadí po
poslední podle součtu koeficientů K1 a K2, přičemž nejmenší součet znamená první pořadí atd.
Dosáhne-li stejného konečného pořadí více uchazečů, rozhoduje dále o pořadí lepší celkový
výsledek z přijímací zkoušky. Pokud i pak nedojde k rozhodnutí, bude rozhodovat lepší výsledek
z jednotlivých částí přijímací zkoušky a to z matematiky.
Počet přijímaných uchazečů je maximálně 30. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více
uchazečů, než kolik lze v přijímacím řízení přijmout, rozhoduje jejich konečné pořadí. (Uchazeči,
kteří se umístí na místech s pořadovým číslem vyšším, než je stanovený počet přijímaných
uchazečů, nebudou přijati.). V případě, že v přijímacím řízení dojde ke konání JPZ v náhradním
termínu, který je stanoven na 13. a 14. května 2019, poníží se počet přijímaných uchazečů přesně
o tolik, kolik uchazečů bude absolvovat JPZ v náhradním termínu.

V Karlových Varech dne 29. ledna 2019

Mgr. Michal Vachovec v.r.
ředitel

