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Připravili jsme pro Vás přehled 
nejčastěji kladených otázek, na které 

se nás ptáte

Pokud zde náhodou nenajdete odpověď na otázku, která 
Vás zajímá, nezapomeňte, že jsme tu pro Vás každý všední 

den od 09:00 do 14:00 
na e-mailové adrese sou@skoda-auto.cz

nebo na telefonu 326 817 191

ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod
Tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav 
www.sou-skoda.cz, www.facebook.com/sou.skoda, #skodaakademie
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Jak bude probíhat přijímací řízení u tříletých oborů? Kdy a jakým 
způsobem se dozvím bližší informace? Kdy budu vědět, zda syn/dcera
je nebo není přijatý?
Příjímací řízení u tříletých oborů bude probíhat dle zveřejněných kritérií. 
Informační dopis s registračním číslem byl odeslán 07.04.2020 (z důvodu 
mimořádné situace je nutné počítat s delším termínem doručení). Výsledky 
přijímacího řízení u tříletých oborů budou zveřejněné 22.04.2020.

Syn si doplňuje úkoly a látku dle studijních podkladů na webu školy. 
Jakým způsobem získá zpětnou vazbu od učitele? Bude nějak hodnocen 
za přípravu?
Vypracované úkoly vypracují žáci dle pokynů ve studijních materiálech. Dle 
pokynů je možné vypracované úkoly zasílat na email vyučujícího, popř. 
budou úkoly vyhodnoceny po návratu do školy. Většina úkolů je probírána 
také v rámci probíhající online výuky, kde probíhá zpětná vazba okamžitě.

Kdy budou probíhat písemné přijímací zkoušky u oborů 
zakončených maturitní zkouškou? Prý bude jen jeden termín 
přijímacích zkoušek? 
Příjímací zkoušky u maturitních a nástavbových oborů se budou 
konat nejdříve 14 dní po návratu žáků do škol. Konkrétní termín 
a další podmínky budou stanoveny dle MŠMT ČR. 

Jak bude probíhat přijímací řízení u speciálních tříd? 
Přijímací řízení u speciálních tříd bude probíhat
dle zveřejněných kritérií přijímacího řízení. Příjímací 
zkoušky u speciálních tříd se budou konat nejdříve
14 dní po návratu do školy. Konkrétní termín bude 
upřesněn.

Jakým způsobem bude hodnocen syn/dcera v tomto 
2. pololetí, když teď nemůže chodit do školy?
Hodnocení žáků v 2. pololetí bude stanoveno
na základě zkrácené klasifikace, popř. dle metodických 
pokynů MŠMT.


