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Kritéria pro přijímání zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO 
do 1. ročníku ŠKODA AUTO a. s., SOU strojírenského, odštěpný závod,  
ve školním roce 2021/2022 

 

Dálkové nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou  

Dálkové nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou je určeno pouze pro kmenové zaměstnance 

společnosti ŠKODA AUTO s ukončeným středním vzděláním s výučním listem ve strojírenských  

nebo elektrotechnických oborech kategorie H. Studium je tříleté, realizuje se formou teoretické výuky, 

počet hodin je dán platnými osnovami pro dálkovou formu studia. Absolvent získá střední vzdělání s maturitní 

zkouškou podle § 72, odst. 3, § 77-83 školského zákona. Studium bude zahájeno při plné obsazenosti kapacity 

v nabízeném oboru. 

Přehled oborů a předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

23-43-L/51    PROVOZNÍ TECHNIKA (Provozní technika) 20 
(určeno pro všechny absolventy strojírenských oborů a oboru Lakýrník) 

26-41-L/52  PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA (Elektrotechnika) 10 
(určeno pro všechny absolventy elektrotechnických oborů) 

Rozsah a organizace výuky 

Výuka probíhá formou konzultací (7 vyučovacích hodin, jeden den v týdnu), odpoledne od 14:20 do 20:05 hod. 
Konzultačním dnem je úterý. Pro stanovení klasifikace v 1. a 2. pololetí je určeno zkouškové období.  

Uchazeči o dálkové nástavbové studium v maturitních oborech kategorie L budou přijímáni 

na základě: 

 výsledků jednotné písemné přijímací zkoušky: test z matematiky, test z českého jazyka 
(85 % z celkového bodového hodnocení uchazeče) 

 Výsledky ze středního vzdělání s výučním listem 
(15 % z celkového bodového hodnocení uchazeče) 

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

Přihlášku ke studiu, informace k jejímu vyplnění a další informace ke studiu obdrží uchazeči osobně na 
studijním oddělení SOUs v 1. patře budovy V12B, č. dveří 109. 

Vyplněnou přihlášku, včetně potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu, podají uchazeči nejpozději do 
01. 03. 2021 řediteli školy (termín odevzdání je určen § 60b, odst. 2 školského zákona). Povinnou součástí 
přihlášky jsou kopie vysvědčení 1. – 3. ročníku střední školy a kopie výučního listu. Přihlášky, které 
nebudou mít požadované náležitosti nebo budou podány po uvedeném termínu, nebudou do přijímacího řízení 
zařazeny. 

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, 
rozhodne ředitel školy do 08. 03. 2021, zda se bude přijímací zkouška konat či bude rozhodnuto o přijetí 

uchazečů bez konání zkoušky. Uchazeči budou informování prostřednictvím internetových stránek školy. 

Mladá Boleslav 28. ledna 2021 

 

Ing. Martin Slabihoudek  

ředitel školy 


