Střední průmyslová škola zeměměř ická
Praha 9, Pod Táborem 300

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 – 2. kolo
Ředitel Střední průmyslové školy zeměměřické, Praha 9, Pod Táborem 300 vyhlašuje
druhé kolo přijímacího řízení.
Studijní obor:

36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Forma vzdělání:

čtyřleté denní

Předpokládaný počet přijímaných žáků:

15 žáků

Termín podání přihlášky:

do 18. května 2018

Termín konání přijímacích zkoušek:

zkoušky se nekonají

Termín rozhodnutí o přijetí:

25. května 2018

1. Přihláška ke studiu
Uchazeči o studium podávají přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději do 18. května 2018.
Na přihlášce uchazeč uvede pouze jednu školu a jeden obor vzdělávání, na který se hlásí. Do
přihlášky dále uvede název, adresu školy, kód a název oboru vzdělání. V kontaktních údajích
uvede emailovou adresu a telefonní číslo (případně ID datové schránky). Uchazeč a
zákonný zástupce přihlášku podepíší. Čitelně vyplněnou a podepsanou přihlášku podá osobně
nebo doručí poštou řediteli školy nejpozději do 18. května 2018. Osobní podání přihlášky
je možné ve dnech po-pá, 8:00-15:00 hod, v kanceláři školy (K 22, 2. patro).
Pro obor vzdělání 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí je požadováno souhlasné
vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, které je součástí přihlášky.
V průběhu celého přijímacího řízení bude uchazeč veden pod přiděleným registračním
číslem, které mu bude sděleno před vyhlášením výsledků.
2. Přijímací zkoušky
Školní přijímací zkouška se nekoná a k výsledkům jednotné přijímací zkoušky se nepřihlíží.

telefon: 284 823 470

e-mail: spszem@spszem.cz

Příspěvková organizace hl. m. Prahy zřízena usnesením ZHMP č. 4/8 ze dne 17. 2. 2011,
zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600006123, zapsaná v RARIS IČO 61386278.

3. Kritéria přijímacího řízení
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) stanovuje ředitel školy kritéria
přijímacího řízení takto:
•

Celkové hodnocení uchazečů se skládá z pouze z výsledků předchozího vzdělávání
na ZŠ za poslední 3 klasifikační období, tj. podle průměru známek na vysvědčení
z vybraných předmětů (český jazyk a literatura, cizí jazyk, dějepis, občanská nauka,
zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie).

•

Nebude přijat uchazeč, který v uvedených klasifikačních obdobích byl hodnocen třetím
stupněm z chování.

•

Podmínkou pro přijetí je souhlasné vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti.

4. Způsob hodnocení v přijímacím řízení
Vypočte se průměr známek z vybraných předmětů (český jazyk a literatura, cizí jazyk,
dějepis, občanská nauka, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie) za poslední tři
klasifikační období (tj. 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy) zaokrouhlený na dvě
desetinná místa.
Výpočet bodů pro přijímací řízení: 100/průměr známek.
Maximální počet bodů za toto kritérium je 100.
Výsledné pořadí uchazečů stanoveno podle výsledku zaokrouhleného na jedno desetinné
místo. Vyšší hodnota znamená lepší výsledek.
5. Ukončení přijímacího řízení
Po shromáždění všech podkladů a před vyhlášením výsledků přijímacího řízení má uchazeč
právo nahlédnout do dokumentů, na základě kterých bude stanoveno jeho pořadí
v přijímacím řízení. Tato možnost bude dána ve čtvrtek 24. 5. 2018.
Celkové výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 25. května 2018
elektronicky na webových stránkách školy www.spszem.cz a na vývěsce u vstupu
do areálu školy. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod přiděleným
registračním číslem.
Nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů
budou zaslána negativní rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Písemné rozhodnutí
o přijetí se neposílá.
Přijatý zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí svůj úmysl vzdělávat
se v dané střední škole potvrdit zápisovým lístkem nejpozději do 10 pracovních dnů ode
dne oznámení rozhodnutí.
V Praze dne 2. 5. 2018
Ing. Jan Staněk
ředitel školy

