Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské nám. 14, příspěvková organizace

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022
pro zájemce o studium
oboru 36-47-M/01 Stavebnictví (4-leté denní s maturitou)

Jednotná kritéria pro přijímání žáků – 1.kolo
Při sestavení pořadí pro přijetí uchazeče vycházíme z údajů uvedených ve Vaší přihlášce a výsledku
testu jednotné přijímací zkoušky. Rozhodující jsou tyto údaje:
1. Průměrný prospěch 1. pololetí 8. třída – PR81
2. Průměrný prospěch 1. pololetí 9. třída – PR91
3. Výsledky testu jednotné přijímací zkoušky u přijímacího řízení dle zák. č. 561/2004 Sb.,
a vyhl. č. 353/2016 Sb.
a) český jazyk – SCJ (max. 50 bodů)
b) matematika – SMA (max. 50 bodů)
Všechna tato data budou přepočtena na body (max 1000 bodů), které určí výsledné pořadí uchazečů.
Celý výpočet bude proveden pomocí PC se zaokrouhlením na jednotky.
1. Studijní průměr:
Ze dvou hodnot průměrného prospěchu je vypočítán „průměr průměrů“ – tím je eliminován
případný neúspěch v celkovém výsledku za jednotlivá pololetí, např. z důvodu delší nemoci.
(PB – průměr – max. 300 bodů).
2. Jednotná přijímací zkouška. (SB – body za výsledky testů, max 700 bodů)
a) Test z českého jazyka SCJ
b) Test z matematiky SMA
V celkovém hodnocení při maximálním počtu získaných bodů (1000) je rozložení důležitosti
následující:
PB – 30%,
SB – 70%.
Jednotná přijímací zkouška bude provedena na Střední průmyslové škole stavební v Liberci,
Sokolovské nám. 14 v termínu, stanoveným MŠMT (viz www.edulk.cz).

Sledujte: www.stavlib.cz

Pište: sekretariat@stavlib.cz

Volejte: 485 103 528, 488 577 150

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské nám. 14, příspěvková organizace

Výpočet bodů pro sestavení pořadí:
1. Studijní průměry

𝑷𝑩 = 400 − 100 ∙

(𝑃𝑅81 + 𝑃𝑅91)
2

2. Jednotná přijímací zkouška CERMAT

S B = 7 * (SCJ + SMA)
SCJ – je jednotný test z českého jazyka – max. 50 bodů
SMA – je jednotný tst z matematiky – max. 50 bodů
Body celkem pro výsledné pořadí: BC=PB+SB .

Výsledek je zaokrouhlen na jednotky (při shodě BC rozhoduje lepší v pořadí PB-SB).
V souladu s opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.
MŠMT – 43073/2020-3 ze dne 5.ledna 2021, může ředitel školy v termínu mezi 2.3.2021 a 8.3.2021
od konání jednotné přijímací zkoušky upustit.
Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení 1.kola je stanoven na čtvrtek 29.4.2021 v 8:00 hod.

Sledujte: www.edulk.cz, www.stavlib.cz, volejte: 488 577 150

V Liberci 25. ledna 2021
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Mgr. Radek Cikl
ředitel školy
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