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Kritéria pro přijímání ukrajinských žáků ke studiu ve ŠKODA AUTO a. s.,  
SOU strojírenském, odštěpný závod a předpokládaný počet  
přijímaných uchazečů do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 

Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou  
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a metodickým 
materiálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako komentář k zákonu Lex Ukrajina školství 
(č. 67/2022 Sb.) ze dne 21. 3. 2022 pro oblast regionálního školství. 

Všechny nabízené obory vzdělání jsou určené pro chlapce a dívky. 

ŠKODA AUTO a. s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu 
žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné 
školní docházky.  

Přihlášku (tiskopis předepsaný MŠMT – k vyplnění lze použít vzor zveřejněný na webových stránkách MŠMT) 
čitelně vyplněnou ve všech rubrikách vč. dokladu prokazující předchozí vzdělání z 8. a 9. ročníku a 
potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání, podá zákonný zástupce 
nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy: 

▪ do oborů vzdělání s maturitní zkouškou do 5. dubna 2022; 
▪ do ostatních oborů středního vzdělání do 8. dubna 2022. 

Cizinci mohou doklady prokazující předchozí vzdělání zcela nebo z části nahradit svým čestným prohlášením. 
Čestné prohlášení bude obsahovat informaci o tom, ve kterých předmětech a jakým počtem bodů byl žák 
hodnocen. Tím se zároveň doloží splnění povinné školní docházky jako podmínky přijetí na střední 
školu. 

Doklady prokazující předchozí vzdělání, popř. čestné prohlášení je nutné mít přeložené do českého jazyka. 
Úřední předklad dokumentů není nutný. 

Přijímací řízení bude probíhat současně pro všechny uvedené obory vzdělání. V případě zájmu o dva 
obory vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku. 

Všichni uchazeči nebo zákonní zástupci obdrží dopis s informací o přijímacím řízení, pozvánkou k přijímací 
zkoušce. V dopise bude uvedeno také registrační číslo uchazeče, pod kterým se zveřejňuje pořadí uchazečů 
v rámci přijímacího řízení. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve škole a na internetových stránkách školy na adrese 
www.sou-skoda.cz. 

Rozhodnutí u oborů s maturitní zkouškou bude zveřejněno do 2 pracovních dnů po zpřístupnění 
výsledků v systému CERTIS. 

Rozhodnutí u oborů s výučním listem bude zveřejněno v termínu od 22. 04. 2022 do 30. 04. 2022. 

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče odesláno 
poštou doporučeně do vlastních rukou. 

Svůj úmysl vzdělávat se ve ŠKODA AUTO a.s., SOUs, odštěpný závod, potvrdí uchazeč nebo zákonný 
zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději  
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení. 

Obdrží-li uchazeč rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, doporučujeme v případě přetrvávajícího zájmu  
o studium podat odvolání. Ve stávajícím systému podávání přihlášek a odevzdávání zápisových lístků  
je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči zápisový lístek na naši školu neodevzdají a jejich místa se uvolní 
k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho 
řádné odvolání v zákonné lhůtě (tj. do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí). 

http://www.sou-skoda.cz/
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A. Denní čtyřleté studium – obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou 

 

Přehled oborů a předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

26-41-M/01   ELEKTROTECHNIKA (IT Technik pro výrobní systémy) 10 

26-41-L/01     MECHANIK ELEKTROTECHNIK (IT Mechatronik) 10 

23-45-L/01    MECHANIK SEŘIZOVAČ  20 

37-41-M/01   PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY (Průmyslový logistik) 20 
 
Uchazeči o denní čtyřleté studium v maturitních oborech kategorie L a kategorie M budou přijímáni 
na základě: 

▪ výsledků jednotné písemné přijímací zkoušky: test z matematiky s podmínkou získání více než 15 
bodů alespoň z jedné jednotné písemné zkoušky. Tuto zkoušku lze konat v jazyce českém, ukrajinském 
nebo anglickém. Svou volbu uvedou uchazeči do přihlášky na zadní stranu do kolonky "Schopnosti, 
vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další" 

▪ Dle standardní platné právní úpravy dané školským zákonem platí podle § 20 odst. 4, že osobám, které 
získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání 
ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Žádost o prominutí 
zkoušky z českého jazyka musí být uvedena do přihlášky na zadní stranu do kolonky „Schopnosti, 
vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další“ 

Zkouška z českého jazyka prokazující schopnost vzdělávat se v českém jazyce se ověřuje pohovorem 
ověřujícím znalost českého jazyka v elementární úrovni – termín bude upřesněn dle platné 
legislativy.  

▪ výsledků školní písemné přijímací zkoušky: test z anglického jazyka 
 

▪ celkového průměrného prospěchu ze základní školy a prospěchu v profilových předmětech  
ukrajinský jazyk, anglický jazyk, matematika, fyzika v obou pololetích 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku 
 
 

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle celkového počtu bodů při splnění všech podmínek. Při rovnosti 
celkového počtu bodů rozhoduje o pořadí uchazečů bodový součet výsledků jednotné písemné přijímací 
zkoušky a školní písemné přijímací zkoušky. 

Termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 12. 04. 2022 (na škole uvedené v 1. pořadí) 
a 13. 04. 2022 (na škole uvedené v 2. pořadí). 

Uchazečům cizincům se podle zákona navyšuje časový limit pro konání jednotné přijímací zkoušky nebo 
školní přijímací zkoušky o 25 %. 

http://souskodamb.cz/SOU/study/summary/Pages/ME_09.aspx
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B. Denní tříleté studium - obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou 
s výučním listem 

 

Přehled oborů a předpokládaný počet přijímaných uchazečů  

 
26-52-H/01   ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE 10 

23-55-H/02   KAROSÁŘ (Klempíř–karosář) 30 
 
23-52-H/01  NÁSTROJAŘ   10 
 
66-53-H/01   OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ (Operátor logistiky) 20 

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK (Provozní mechanik) 20 

 

Uchazeči o denní tříleté studium v oborech vzdělání kategorie H budou přijímáni kromě oboru), který 
koná přijímací zkoušku, na základě: 

▪ celkového průměrného prospěchu ze základní školy a prospěchu v profilových předmětech 
ukrajinský jazyk, anglický jazyk, matematika, fyzika v obou pololetích 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku 

▪ Zkouška z českého jazyka prokazující schopnost vzdělávat se v českém jazyce se ověřuje pohovorem 
ověřujícím znalost českého jazyka v elementární úrovni – termín bude upřesněn dle platné legislativy. 

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle celkového počtu bodů. Při rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje 
o pořadí uchazečů počet bodů dosažených na základní škole v 1. pololetí 9. ročníku. 

 

Mladá Boleslav 28. března 2022 

 

 
 
Ing. Martin Slabihoudek  
ředitel školy 

 

 

  


