
a) Výsledky centrálně zadávaných jednotných testů 

maximální 

počet bodů

Český jazyk a literatura 50

Matematika a její aplikace 50

Celkový maximální počet bodů za centrálně zadávané jednotné testy 100

b) Hodnocení prospěchu na vysvědčení ze základní školy

1) Průměrný prospěch - body za 1 vysvědčení od do počet bodů

1,00 1,10 15

1,11 1,30 12

1,31 1,50 9

1,51 1,70 6

1,71 1,90 3

1,91 5,00 0

2) Profilové předměty - body za 1 vysvědčení známka počet bodů

Matematika 1 6

2 3

3 0

Fyzika 1 5

2 2

3 0

4 -3

Celkový maximální počet bodů za prospěch na vysvědčení ze ZŠ 52

c) Prokazatelný zájem o školu a zvolený obor počet bodů

Navštěvování výtvarných oborů ZUŠ 2

Účast na akcích pořádaných SPŠ stavební Valašské Meziříčí – Dny technické 

kariéry nebo Stavařem, architektem a designérem na jeden den
1

Navštěvování výtvarných a modelářských kroužků 1

Úspěšná účast v olympiádách, soutěžích z matematiky, fyziky a výpočetní techniky, výtvarných soutěžích apod.

Okresní kolo 2

Krajské kolo a vyšší 4

Podání 2 přihlášek na různé obory nebo zaměření SPŠS VM 6

Celkový maximální počet bodů za prokazatelný zájem o školu a obor 14

Celkový maximální počet bodů v přijímacím řízení 166

Ve Valašském Meziříčí 30. 1. 2023 Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA, v. r.

ředitelka školy

(Posuzuje se závěrečné vysvědčení z osmé třídy a pololetní vysvědčení z deváté třídy ZŠ, body se přidělují za každé vysvědčení.)

            Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

    Máchova 628/10, 757 01 Valašské Meziříčí

  tel. 571 751 011, e-mail skola@spsstavvm.cz 

Upřesnění bodovacího systému pro přijímání ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/24,

obory vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví a 36-45-M/01 Technická zařízení budov, denní studium

(Pokud uchazeč absolvoval 8. třídu ve školním roce 2019/2020, posuzuje se místo závěrečného vysvědčení z osmé třídy

pololetní vysvědčení z 8. třídy. Na výsledky vysvědčení ve 2. pololetí roku 2019/2020 nebere škola zřetel.)


