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ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 

Pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání, včetně 

nástavbového studia, ve školním roce 2022/2023 je jedním z kritérií jednotná přijímací zkouška, jež se koná 

formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího 

oboru Matematika a školní přijímací zkouška z Anglického jazyka ve formě písemného testu. 

Řádné termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia: 

1. termín: pondělí 12. dubna 2022 (určeno pro uchazeče, kteří uvedli naši školu jako první v pořadí) 

2. termín: úterý 13. dubna 2022 (určeno pro uchazeče, kteří uvedli naši školu jako druhou v pořadí) 

Rozhodnutí u oborů s maturitní zkouškou bude zveřejněno do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků 

v systému CERTIS. Předpokládaný termín zveřejnění celkových výsledků ředitelem školy je 2. května 2022. 

 

 

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ UKONČENÉ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU S VÝUČNÍM LISTEM 

Uchazeči o denní tříleté studium v oborech ukončené závěrečnou zkouškou budou přijímáni na základě 

celkového průměrného prospěchu ze základní školy a prospěchu v profilových předmětech. 

Uchazeči o denní tříleté studium v oborech AUTOELEKTRIKÁŘ (eAutomechanik) a STROJÍRENSKÉ PRÁCE 

(Automontážní práce) budou přijímáni nejen na základě celkového průměrného prospěchu ze základní školy a 

prospěchu v profilových předmětech, ale i z výsledků školní přijímací zkoušky. 

Řádné termíny konání školní přijímací zkoušky pro výše uvedených oborů: 

1. termín: pátek 22. dubna 2022  

2. termín: pondělí 25. dubna 2022  

Rozhodnutí u oborů s výučním listem bude zveřejněno v termínu od 22. dubna 2022 do 30. dubna 2022.  
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ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SOUs ŠKODA AUTO 

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. 

K písemným přijímacím zkouškám a školním přijímacím zkouškám se žáci dostaví do budovy ŠKODA AUTO 

SOUs v čase uvedeném na pozvánce branou č. 3 nebo č. 6. Při vstupu se prokážou informačním dopisem, 

v kterém je uveden harmonogram konání těchto zkoušek. Vstup do budovy školy je umožněn pouze 

uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám. Informační dopisy s pozvánkou k přijímacímu řízení obdrží 

žáci poštou v období od 21. března 2022. 

V průběhu přijímacích zkoušek jsou žáci povinni dodržovat všechna hygienická opatření stanovená školou. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve škole a na internetových stránkách školy ve lhůtě dle platné 

legislativy. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých 

uchazečů odeslána poštou doporučeně do vlastních rukou. 

 

 

 

 

Mladá Boleslav 14. 3. 2022 

 
 


