
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, 
příspěvková organizace 

Přijímací řízení pro školní rok 2016 – 2017 

Č.j. SPOA/25/2016/1 

 Kritéria přijímacího řízení uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávání 

čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou 

Ředitel Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, 
příspěvkové organizace vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 
v platném znění a v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 671/2004 Sb. v platném znění 1. kolo 
přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole do níže uvedených oborů 
vzdělání denního studia. 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou: 

36-47-M/01  Stavebnictví  
63-41-M/01  Ekonomika a podnikání (zaměření Management ve stavebnictví) 
63-41-M/02  Obchodní akademie 
36-45-M/01 Technická zařízení budov 
 
 

1. kolo přijímacího řízení je stanoveno na den 22. dubna 2016 

Přijímací test je stanovena na 15. dubna 2016 

Náhradní termín přijímacího testu je stanoven na 14. května 2016 

 
1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání: 

 
2. Podání přihlášek pro denní studium do 15. 3. 2016 

3. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru potvrzená lékařem 
pro obory vzdělání: Stavebnictví, Technická zařízení budov, Ekonomika a podnikání. 

4. Součástí přijímacího řízení bude pokusné ověřování jednotných přijímacích zkoušek. 
Zdrojem údajů rozhodujících pro přijetí budou výsledky uchazeče ze ZŠ nebo 
odpovídajících ročníků víceletého gymnázia a výsledky přijímacích testů budou 
zohledněny. 

Kód oboru Obor vzdělání 
Předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů 

Forma 
vzdělávání 

36-47-M/01 Stavebnictví 60 denní 

63-41-M/01 
Ekonomika a podnikání 

(Management ve stavebnictví) 
60 denní 

63-41-M/02 Obchodní akademie 60 denní 

36-45-M/01 Technická zařízení budov 30 denní 



5. Prospěch uchazeče v posledních dvou klasifikačních obdobích na základním stupni 
vzdělávání (tj. za druhé pololetí 8. ročníku základní školy a první pololetí 9. ročníku 
základní školy). Průměrný prospěch se vypočte tak, že se poslední dva celkové průměry 
uvedené na přihlášce sečtou, vydělí dvěma a zaokrouhlí na 2 desetinná místa. Tento 
průměr se převede na bodové hodnocení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Součástí přijímacího řízení jsou výsledky písemných testů z českého jazyka a 
matematiky, testy a vyhodnocení zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 
v rámci pokusného ověřování organizace přijímacího řízení SŠ s využitím jednotných 
testů. 

Pokusné přijímací zkoušky se konají metodou tužka – papír. Lze tedy použít pouze 
modře či černě píšící propisovací tužky a u matematiky rýsovací potřeby. Není povoleno 
užívání kalkulátoru a tabulek. Každý z testů bude trvat 60 minut.  

 U přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky je celkové hodnocení dáno 
 získanými body z testu - maximální počet bodů činí za předmět český jazyk 50, 
 za předmět matematika 50. Maximální počet bodů za přijímací zkoušku z českého jazyka 
 a matematiky je tedy 100 bodů.  

 

7. Další skutečnosti, které osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče: 

 Žáci hlásící se na školu z víceletého gymnázia – 10 bodů 

 Prokázaný zájem o studium na škole – podání obou přihlášek – 10 bodů 

 
8. O přijetí uchazeče rozhoduje bodové pořadí ve zvoleném oboru dané výsledným počtem 

získaných bodů. Maximální možný počet je 220 bodů. Minimální počet je 10 bodů. Tento 
součet je dán součtem bodového hodnocení ze základní školy a počtem bodů z testů 
z českého jazyka a matematiky. 

 Počet přijatých uchazečů je dán maximálním počtem přijímaných žáků na daný obor 
 vzdělání, pokud uchazeči splnili podmínky pro přijetí do zvoleného oboru studia. 

 V případě rovnosti celkového součtu bodů jsou dalšími kritérii:  
a. lepší studijní výsledky ze základní školy 

b. lepší výsledek písemného testu z matematiky 
c. lepší výsledek písemného testu z českého jazyka 

 

 

 

V Kadani 28. ledna 2016   PaedDr. Zdeněk Hrdina 

   ředitel školy  
 
 

 

Průměr Bodové ohodnocení 

Do 1,50 100 

Do 1,80 80 

Do 2,00 60 

Do 2,20 40 

Do 2,50 20 

Do 2, 70 10 


