
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 

a rozhodnutí ředitele školy pro školní rok 2023/2024 
 

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59, svým ředitelem vyhlašuje 
1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 a ředitel školy rozhodl o konání jednotné 
přijímací zkoušky, na základě § 60, § 83 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, 
v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. a vyhláškou č. 233/2020 Sb., v platném znění. 
 
Termín pro podání přihlášek ke studiu u všech oborů je stanoven do 1. března 2023 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky        13. dubna 2023 a 14. dubna 2023 

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky       10. května 2023 a 11. května 2023  

Jednotná přijímací zkouška  

 Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu Český jazyk a literatura 
a písemného testu Matematika a její aplikace a koná se u čtyřletých maturitních 
oborů a dvouletého nástavbového studia. 

 Tuto zkoušku vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání: www.cermat.cz 

 Jednotná přijímací zkouška se nekoná pro učební obory. 

Kritéria přijímacího řízení, počty přijímaných uchazečů 

 Na stránkách školy www.sspcb.cz v záložce „Pro zájemce o studium“ jsou uvedena 
Kritéria přijímacího řízení. 

 Škola přijímá do denního studia v 1. kole přijímacího řízení přihlášky ke vzdělávání 
v těchto oborech: 

 

Kód Název oboru 
Předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů 

x MATURITNÍ OBORY x 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Finanční služby 30 

39-08-M/01 Požární ochrana 30 

36-43-M/01 Technologie a materiály ve stavebnictví  10 

36-45-M/01 Technická zařízení budov 20 

x UČEBNÍ OBORY x 

36-52-H/01 Instalatér 42 

36-56-H/01 Kominík 12 

39-41-H/01 Malíř a lakýrník, ŠVP Malíř 15 

36-66-H/01 Montér suchých staveb 12 

23-51-H/01 Strojní mechanik, ŠVP Zámečník 12 

36-64-H/01 Tesař 20 

33-56-H/01 Truhlář 24 

36-67-H/01 Zedník 24 

x NÁSTAVBOVÉ STUDIUM x 

64-41-L/51 Podnikání (pro absolventy tříletých učebních oborů) 30 

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání 

U všech učebních oborů a dále u oboru Požární ochrana – je nutné doložit potvrzení 
lékaře na přihlášce ke studiu. 

České Budějovice, dne 31. ledna 2023   Ing. Luboš Kubát v. r., ředitel školy 

http://www.cermat.cz/
http://www.sspcb.cz/

