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Kritéria pro přijímání 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. 

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. Pro žáky s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením je určen obor speciálních tříd 
(viz část C). 

Přihlášku (tiskopis předepsaný MŠMT – k vyplnění lze použít vzor zveřejněný na webových stránkách MŠMT) 
čitelně vyplněnou ve všech rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře  
o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání, podá zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2022. 

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, test z českého jazyka a literatury 
(60 % z celkového bodového hodnocení uchazeče) s podmínkou získání více než 15 bodů alespoň 
z jedné jednotné písemné zkoušky 

▪ výsledků školní písemné přijímací zkoušky: test z anglického jazyka  
(20 % z celkového bodového hodnocení uchazeče) 

▪ celkového průměrného prospěchu ze základní školy a prospěchu v profilových předmětech český jazyk, 
anglický jazyk, matematika, fyzika v obou pololetích 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku 
(20 % z celkového bodového hodnocení uchazeče) 
 

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). 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) budou upraveny podmínky v přijímací zkoušce 
podle kategorizace SVP. Podmínkou je, aby uchazeč odevzdal současně s přihláškou kopii platného 
doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělání. 

 

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  

26-57-H/01   AUTOELEKTRIKÁŘ (eAutomechanik) 20 
 
23-61-H/01   AUTOLAKÝRNÍK 10 
 
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 
AUTOELEKTRIKÁŘ (eAutomechanik), který koná přijímací zkoušku, na základě: 

▪ celkového průměrného prospěchu ze základní školy a prospěchu v profilových předmětech český 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 rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje 
o pořadí uchazečů počet bodů dosažených na základní škole v 1. pololetí 9. ročníku. 

Uchazeči o denní tříleté studium v oboru vzdělání 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ (eAutomechanik) 
budou přijímáni na základě: 
 
▪ celkového průměrného prospěchu ze základní školy a prospěchu v profilových předmětech český jazyk, 

anglický jazyk, matematika, fyzika v obou pololetích 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku 
(60 % z celkového bodového hodnocení uchazeče) 
 

▪ výsledku praktické zkoušky – ověřuje manuální zručnost  
(40 % z celkového bodového hodnocení uchazeče) 

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle celkového počtu bodů, přičemž z každé části přijímacího řízení 
(průměrný prospěch ze základní školy a praktická zkouška) musí uchazeč získat minimálně 10 %. 
Při rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje o pořadí uchazečů výsledky ze základní školy. 

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 22. 04. 2022 nebo 25. 04. 2022 (náhradní termín). Uchazeč 
je povinen uvést na přihlášce v příslušné kolonce termín, v němž se zúčastní přijímací zkoušky. 

Rozhodnutí u oboru vzdělání 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ (eAutomechanik) bude zveřejněno 
v termínu do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky. 
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Doplňující informace pro přijímání žáků v oboru Autolakýrník 

U všech uchazečů oboru Autolakýrník je nutné pro vyhodnocení příjímacího řízení dodat výsledky jaterních 
testů nejpozději do 08. 04. 2022 na pracovní lékařství ŠKODA AUTO (budova polikliniky ŠKODA, 1. patro, 
č. dveří 269, MUDr. Černíková, tel.: 326 812 860). 

Přijatí žáci ke studiu v oboru Autolakýrník doloží potvrzení o zdravotní způsobilosti z pracovního lékařství 
ŠKODA AUTO nejpozději do 22. 06. 2022 na studijní oddělení školy, tel.: 326 817 192. 
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C. Denní tříleté studium - obor středního vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou 
s výučním listem – speciální třídy 

 

Přehled oborů a předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

23-51-E/01  STROJÍRENSKÉ PRÁCE (Automontážní práce) 14 

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu žáky 
pouze s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením, žáky, kteří splnili povinnou školní docházku 
nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Obor je určený 
pro chlapce a dívky. 
 
Přihlášku k dennímu studiu (tiskopis předepsaný MŠMT - k vyplnění lze použít vzor zveřejněný 
na webových stránkách MŠMT) čitelně vyplněnou ve všech rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ, 
dále potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání společně s kopií 
doporučení a závěrů z vyšetření ze školského poradenského zařízení (max. 1 rok staré) a dokladem  
o zdravotním znevýhodnění - ZPS (pokud je žákovi přiznáno), podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče 
nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2022. 
 
Uchazeči o denní tříleté studium v oboru vzdělání kategorie E budou přijímáni na základě: 
 
▪ celkového průměrného prospěchu ze základní školy v obou pololetích 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku  

(30 % z celkového bodového hodnocení uchazeče) 
 

▪ výsledku praktické zkoušky – ověřuje manuální zručnost 
(40 % z celkového bodového hodnocení uchazeče) 
 

▪ výsledku osobního pohovoru – individuální rozhovor učitelů s žákem 
 (30 % z celkového bodového hodnocení uchazeče) 
 

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle celkového počtu bodů, přičemž z každé části přijímacího řízení 
(prospěch ze základní školy, praktická zkouška, osobní pohovor) musí uchazeč získat minimálně 10 %. 
Při rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje o pořadí uchazečů bodový součet výsledků praktické zkoušky 
a osobního pohovoru. 

Termín přijímací zkoušky je stanoven 22. 04. 2022 nebo 25. 04. 2022 (náhradní termín). Uchazeč 
je povinen uvést na přihlášce v příslušné kolonce termín, v němž se zúčastní přijímací zkoušky. 

Rozhodnutí u oborů vzdělání kategorie E (Strojírenské práce) bude zveřejněno v termínu 
do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky. 

 

Mladá Boleslav 13. ledna 2022 

 

 
 
Ing. Martin Slabihoudek  
ředitel školy 

 

 

  


