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Kritéria pro přijímání žáků ŠKODA AUTO a. s., SOU strojírenského, 

odštěpný závod, do 1. ročníku denního nástavbového studia 

ukončeného maturitní zkouškou, ve školním roce 2022/2023 

Denní dvouleté nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých oborů skupiny H středního vzdělání 

s výučním listem z řad žáků ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenského, odštěpný závod, strojírenského 

nebo elektro zaměření, kteří úspěšně ukončí studium ve školním roce 2021/2022  

v prvním řádném termínu (červen 2022). 

Studium se řídí příslušnými zákony a vyhláškami MŠMT (mj. č. 13/2005, o středním vzdělávání  

a vzdělávání v konzervatoři, č. 177/2009, o ukončování studia ve středních školách a učilištích,  

č. 671/2004, o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách), ve znění pozdějších předpisů. 

Přehled oborů a předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

23-43-L/51   PROVOZNÍ TECHNIKA    30 

(určeno pro všechny absolventy strojírenských oborů a oboru Autolakýrník) 

26-41-L/52   PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA (Elektrotechnika)   10 
(určeno pro všechny absolventy oboru Elektrikář-silnoproud, popř. oboru Autoelektrikář) 

64-41-L/51   PODNIKÁNÍ        20 
(určeno pro všechny absolventy učebních oborů H) 
Studium bude zahájeno při minimálním počtu 5 přijatých uchazečů v nabízeném oboru. 

 

Uchazeči o denní dvouleté studium v maturitních oborech kategorie L budou přijímáni na základě: 

▪ výsledků jednotné písemné přijímací zkoušky: test z matematiky, test z českého jazyka 
(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 
(30 % z celkového bodového hodnocení uchazeče) 

▪ celkového průměrného prospěchu ze střední školy/učiliště a prospěchu v profilových předmětech  
v 2. pololetí 1. ročníku, 2. pololetí 2. ročníku a v 1. pololetí 3. ročníku  
(10 % z celk. bodového hodnocení uchazeče) 
 

Pořadí uchazečů bude stanoveno dle celkového počtu bodů. Při rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje 
o pořadí uchazečů bodový součet výsledků jednotné písemné přijímací zkoušky. 

Profilové předměty pro všechny tříleté obory středního vzdělání s výučním listem: 
▪ Český jazyk, matematika, anglický jazyk 

▪ Odborný předmět 

▪ Technologie – obor Obráběč kovů, Autolakýrník, Karosář, Nástrojař, Strojní mechanik  

▪ Automobily – obor Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 

▪ Autoelektrika – obor Autoelektrikář 

▪ Logistika – Operátor skladování 
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Termín jednotné přijímací zkoušky (včetně školní části) je stanoven na 12. 04. 2022 (na škole uvedené 

v 1. pořadí) a 13. 04. 2022 (na škole uvedené v 2. pořadí). 

Mladá Boleslav 13. ledna 2022 

 

Ing. Martin Slabihoudek  

ředitel školy 


