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

 

                                                                                       

V Hradci Králové dne 20. května 2021 

 
Informace žákům přijatým do 1.ročníku 2021/22 a jejich zákonným zástupcům 

 

Rozhodnutí o přijetí se nezasílají. Zákonní zástupci přijatých žáků si mohou rozhodnutí 

vyzvednout v kanceláři školy v úředních hodinách tj. od 8.00 do 15.30 hod.    

Přijatý uchazeč musí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdit odevzdáním nebo poštovním 

doručením zápisového lístku do školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění 

výsledků přijímacího řízení tj. do 3. června 2021. Zápisové lístky můžete zaslat do uvedeného data 

poštou nebo předat osobně v kanceláři školy. Současně odevzdá vyplněný dotazník cizích jazyků. 

Další podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky. Je nutné předložit originál 

posledního výroční vysvědčení v kanceláři školy v termínu 25. – 31. srpna 2021, eventuelně zaslat 

poštou do 31. srpna 2021 na adresu školy ověřenou kopii posledního výročního vysvědčení.  

Informační schůzka s rodiči studentů 1. ročníku se uskuteční 3. září 2021 v 15.30 hod 

v budově SPŠ stavební Hradec Králové. 

Zahájení školního roku 2021/2022 proběhne 1. září 2021 v 8.00 hodin. Žáci první školní den 

předají třídnímu učiteli pro vystavení ISIC průkazu fotografii o velikosti 30x40mm, zaplatí 290,- 

Kč, přinesou vyplněnou žádost o vystavení, dále vyplněný informovaný souhlas se 

zpracováním osobních údajů a také cca 400 Kč na adaptační kurz (bude upřesněno v červenci 

2021 na webu školy).  Mezinárodní studenský průkaz ISIC slouží pro vstup do školy, kopírování a 

stravování.   

Učebnice, kromě učebnic jazyků, se žákům, jejichž zákonný zástupce se stane členem Spolku 

rodičů při SPŠ stavební, zapůjčí bezplatně. Roční poplatek Spolku rodičů je 500 Kč (u sourozenců 

platí vždy jen nejstarší). Další informace budou poskytnuty na výše uvedené schůzce. 

Zájemci o ubytování v domově mládeže získají podrobnější informace o podmínkách 

ubytování, stravování a vzdělávacím programu DMIŠJ na adrese www.dmhk.cz. 

.  

 

                                                                                                                Mgr. Jiří Bureš 

       ředitel školy v.r. 

https://spsstavhk.cz/files/prijimaci-rizeni/2021-22/zadost-o-vystaveni-karty-ISIC.pdf
https://spsstavhk.cz/files/prijimaci-rizeni/2021-22/Informovany-souhlas-zakonny-zastupce-2021-novy.docx
https://spsstavhk.cz/files/prijimaci-rizeni/2021-22/Informovany-souhlas-zakonny-zastupce-2021-novy.docx
http://www.dmhk.cz/

