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                Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787  

 
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023  

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Dne 3. 5. 2022 vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro 4. leté denní studium pro obor 

vzdělání 36-45-M/01 Technická zařízení budov (Teplo, voda, vzduch). 

Přihlášky můžete podávat do 10. 5. 2022 do 10.00. Společně s vyplněnou přihláškou je nutné doložit 

výsledky přijímacích testů 1. kola přijímacího řízení z matematiky a českého jazyka a literatury 

zadávaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Výsledky přijímacích testu vydává škola, na 

které jste absolvovali přijímací zkoušky. Uchazeči již nebudou konat přijímací zkoušky. 

Pro případnou komunikaci uveďte v přihlášce aktuální telefonní číslo  a mailovou adresu zákonného 

zástupce.  

Pro obor vzdělání 36-45-M/01 Technická zařízení budov je požadováno potvrzení lékaře o zdravotní 

způsobilosti ke studiu.  

Kritéria přijetí ve 2. kole přijímacího řízení 

Kód oboru   Název oboru   Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

36-45-M/01  Technická zařízení budov min. 4 

Uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky a nekonali v 1. kole přijímací testy z českého 

jazyka a literatury, musí absolvovat rozhovor, kde bude prověřena jejich znalost českého jazyka. 

Hodnocení uchazečů bude podle dosažených bodů z výsledků testu z matematiky z 1. kola 

přijímacího řízení.  

Maximální počet dosažených bodů:        50 bodů.   

Minimální počet pro přijetí:          20 bodů  

Splní-li dva či více uchazečů stanovená kritéria a mají stejný výsledný počet bodů, určí se jejich pořadí 

podle dalších kritérií: 

 vyšší počet bodů z přijímací zkoušky předmětu český jazyk a literatura 

Zákonní zástupci (případně zletilí uchazeči) se mohou vyjádřit k podkladům vedoucím k rozhodnutí             

o přijetí 10. května 2022 od 12.00 do 12.30 hodin. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme nejpozději               

11. května 2022 v 16.00 hodin elektronicky na internetových stránkách školy www.spsstavhk.cz a ve 

škole. 

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení mohou zákonní zástupci (zletilí uchazeči) vyzvednout                  

12. května 2022 od 9:00 do 15:00 hodin v kanceláři školy. Následně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí 

zašleme poštou do vlastních rukou. Kladná rozhodnutí o přijetí se nezasílají. 

Pokud budete přijati, pak společně ze zákonným zástupcem (zletilí uchazeči sami) musíte svůj úmysl 

vzdělávat se v naší střední škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních 

dnů ode dne vyhlášení výsledků. Zápisové lístky můžete předat osobně v kanceláři školy nebo je zaslat 

do uvedeného data poštou.  

Pokud nebudete přijati z důvodu kapacity oboru (budete pod čarou přijetí), ale získáte alespoň min. 

počet bodů pro přijetí, můžete společně se zákonným zástupcem podat odvolání uchazeče proti 

rozhodnutí ředitele školy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení, resp. převzetí rozhodnutí. 

Na místa těch uchazečů, kteří nepodají zápisový lístek do stanoveného termínu, ředitel školy přijme ty 

uchazeče, kteří podají odvolání, a to opět v pořadí podle dosažených bodů.  

Ti uchazeči, kteří nezískají min. počet bodů stanovených pro přijetí, nemohou být přijati ani na odvolání. 

 

V Hradci Králové  2. května 2022                 Mgr. Jiří Bureš 

   ředitel školy  

 

http://www.spsstavhk.cz/

