
Časté dotazy v rámci dne otevřených dveří 
Otázky k přijímacímu řízení a konkrétním oborům budou zodpovězeny v rámci přímého 

přenosu Dne otevřených dveří v sobotu 23.01.2021 od 8 do 12 hodin (8:00-9:30 tříleté obory, 

10:00-11:30 čtyřleté obory) a následně budou zveřejněny na webových stránkách školy: 

www.sou-skoda.cz 

V případě, že se zájemce nemůže z jakéhokoli důvodu v tomto datu připojit, je možné pokládat 

dotazy telefonicky: 

Studijní oddělení, budova V12B/K109 

Iva Hofmanová 

tel. 326 817 192, 604 292 697 

Kristýna Schiefnerová 

tel. 326 817 193, 704 940 455 

 

1. Jaká byla v loňském roce kapacita tříd pro žáky 4-letých oboru? Kolik se jich hlásilo a 
kolik bylo přijato?  
Informace o počtu přihlášených a přijatých uchazečů v rámci jednotlivých oborů naleznete 

v Atlasu školství a to jak v tištěném, tak na internetových stránkách: ŠKODA AUTO a. s., 

Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod | AtlasŠkolství.cz (atlasskolstvi.cz) 

 

2. Na základní škole nám bylo řečeno, že podle zákona by neměly být vyžadovány známky 

z druhého pololetí 8. třídy, prosím, jak se tedy k tomuto stavíte Vy? 

Ano, nařízení budeme respektovat. Veškeré podmínky přijímacího řízení zveřejníme v sobotu 

na Dni otevřených dveří a následně vyvěsíme na webové stránky školy. 

 

3. Jsme z daleka, je to nějaké znevýhodnění u hodnocení přijetí žáka ke studiu? 

Místo trvalého pobytu v rámci ČR nemá vliv na přijímací řízení. 

 

4. Které obory jsou vhodné pro dívky? 

Všechny nabízené obory jsou vhodné pro dívky. 

 

5. Máte domov mládeže? 

Nemáme vlastní domov mládeže, ale máme smlouvu s Domovem mládeže SOŠ a SOU 

Jičínská Mladá Boleslav a s Domovem mládeže SZŠ Turnov. 

 

6. Podle jakého kritéria se určuje umístění žáků na domovech mládeže? 

Více jak 80% našich žáků je ubytovaných na domově mládeže v Mladé Boleslavi. Umístění na 

domově mládeže se určuje dle pořadí v rámci přijímacího řízení. 

Z domova mládeže Turnov je zajištěn pro žáky ranní svoz a odpoledne žáci se vrací na 

domov individuálně a jízdné je jim vždy za měsíc proplaceno na základě odevzdaných 

jízdenek. 

Žáci oboru Strojírenské práce mohou být ubytování pouze na DM Turnov, kde mají pro žáky 

speciálního pedagoga.  

 

7. Kolik stojí ubytování žáků na DM? 

Veškeré informace o ubytování, stravě a zájmové činnosti na DM najdete na jejich stránkách 

https://www.odbskmb.cz/domov-mladeze 

http://www.szsturnov.cz/drupal/?q=historie-domova-mladeze 

 

8. Pro koho je určena úprava podmínek přijímacího řízení? 

Úprava podmínek příjímacího řízení je určena uchazečům se speciálními vzdělávacími 

potřebami, tj. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ADHD, poruchy autistického spektra atd. 

 

http://www.sou-skoda.cz/
https://www.atlasskolstvi.cz/ss1027-skoda-auto-a-s-stredni-odborne-uciliste-strojirenske-odstepny-zavod
https://www.atlasskolstvi.cz/ss1027-skoda-auto-a-s-stredni-odborne-uciliste-strojirenske-odstepny-zavod
https://www.odbskmb.cz/domov-mladeze
http://www.szsturnov.cz/drupal/?q=historie-domova-mladeze


9. Je možné, abychom si jako zákonní zástupci na přihlášce sami označili úpravu 

podmínek k přijímacímu řízení? 

Není to možné. Doporučení musí být vydáno školským poradenským zařízením (např. 

pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum) a uchazeč ho odevzdá 

do školy, do které se hlásí, společně s přihláškou ke studiu. Školské poradenské zařízení 

vydává doporučení ve dvou vyhotoveních, aby bylo možné ke každé přihlášce doporučení 

přiložit jako originál. 

 

10. Na jaké obory je nutné přikládat k přihlášce ke studiu doporučení školského 

poradenského zařízení? 

Doporučení ŠPZ se přikládá k přihlášce na obor, kde se konají přijímací zkoušky, tj. studijní 

obory. Na obory, kde se přijímací zkoušky nekonají, se doporučení nepřikládá, tj. učební 

obory. 

 

11. Nahrazuje doporučení školského poradenského zařízení posudek o zdravotní 

způsobilosti? 

Nenahrazuje. Posudek o zdravotní způsobilosti vydává lékař. 

 

12. Vztahuje se doporučení školského poradenského zařízení také ke školní přijímací 

zkoušce? 

Ano, doporučení ŠPZ se vztahuje k jednotné přijímací zkoušce i ke školní přijímací zkoušce. 

 

13. Je možné uzpůsobit podmínky přijímacího řízení i bez doporučení školského 

poradenského zařízení? 

Je to možné pouze v případě náhlých zdravotních komplikací (např. akutní úraz ruky), ne 

z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb.  

 

 

14. Jak konkrétně je v SOUs ŠKODA AUTO realizováno doporučení školského 

poradenského zařízení? 

V doporučení ŠPZ je uvedené časové navýšení pro přijímací zkoušky (25 %, 50 %, 75 %, 100 

%), které respektujeme. Dále může mít žák doporučené kompenzační pomůcky, které si sám 

zajistí, tj. zvýrazňovač, podložka, záložka atd. 

 


