
 

 

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SVITAVY, 
Nádražní  1083/8, Předměstí, 568 02 SVITAVY 

 

       
 

Přijímací řízení na Střední odborné učiliště SVITAVY 
 

Přijímací řízení žáků a uchazečů do prvních ročníků školního roku 2020/2021 Středního 

odborného učiliště Svitavy je v souladu s § 59 – 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění 

pozdějších předpisů:  

 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 

 
1. Počty přijímaných žáků 
 

 

 

2. Termín a způsob odevzdání přihlášek ke vzdělávání 

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdá řádně vyplněnou přihlášku ke 

studiu nejpozději do 1. 3. 2020: 

a) osobně přímo na sekretariátu Středního odborného učiliště Svitavy (dále SOU Svitavy), 

Nádražní 1083, kde obdrží registrační číslo uchazeče o studium a potvrzení školy o 

odevzdání přihlášky. 

b) doporučeným dopisem na adresu: SOU, Nádražní 1083, 568 02 Svitavy. Registrační číslo 

uchazeče obdrží zákonný zástupce v tomto případě písemně dopisem. 

 

Čtyřleté obory s maturitní zkouškou: 

Kód a obor vzdělání Název školního vzdělávacího programu 
Předpokládaný počet 

míst k přijetí 

23-44-L/01 

Mechanik strojů a zařízení 
Mechanik plastikářských strojů  32 

23-45-L/01 

Mechanik seřizovač 
Mechanik seřizovač 32 

 

Tříleté obory s výučním listem: 

Kód a obor vzdělání Název školního vzdělávacího programu 
Předpokládaný počet 

míst k přijetí 

23-51-H/01 

Strojní mechanik 
Zámečník 24 

23-52-H/01 

Nástrojař 
Nástrojař 24 

23-56-H/01 

Obráběč kovů 
Obráběč kovů 24 

36-52-H/01 

Instalatér 
Instalatér 30 

 



 

 

3. Náležitosti přihlášky 

Přihláška na všechny obory obsahuje potvrzený prospěch ze ZŠ (razítko a podpis) případně 

ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ. Nezbytnou náležitostí přihlášky je 

potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor studia. Lékařské 

potvrzení je vyžadováno pro všechny obory vyučované na SOU Svitavy - podmínka pro 

přijetí.  

 

 
4. Kritéria pro přijetí uchazeče na obory s maturitní zkouškou 

V 1. kole přijímacího řízení uchazeči vykonají jednotné testy (dále jen testy) z předmětů 

Matematika (dále jen MAT) a Český jazyk a literatura (dále jen ČJL), které jsou součástí 

přijímací zkoušky. Výsledky těchto testů budou jedním ze tří kritérií (A,B,C) přijímacího 

řízení. 

 

Termín vykonání jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo: 

1. řádný termín –      14. 4. 2020 

2. řádný termín –      15. 4. 2020 

1. náhradní termín – 13. 5. 2020 (platí po předchozí písemné omluvě řediteli školy) 

2. náhradní termín – 14. 5. 2020 (platí po předchozí písemné omluvě řediteli školy) 

 
4.1 Kritéria výsledků přijímacího řízení 
 

Kritéria se skládají ze tří částí:  A) hodnocení jednotné přijímací zkoušky 
 B) hodnocení prospěchu ze ZŠ 

C) hodnocení vhodných schopností, vědomostí a 
zájmů uchazeče 

 
 

A) hodnocení jednotné přijímací zkoušky - součet dosažených bodů ze dvou 
didaktických testů - maximálně 100 bodů. 

Rozsah a hodnocení didaktických testů je: 

Český jazyk - 60 minut, uzavřené i otevřené úlohy, max. 50 bodů 

Matematika - 70 minut, uzavřené i otevřené úlohy, max. 50 bodů  

 

 

Nutnou podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl  

v součtu minimální bodové hranice:  

- 1. kolo přijímacího řízení min. 20 bodů v součtu z obou testů 

 

- v dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči ke vzdělávání 

přijímáni na základě jednotné přijímací zkoušky (část A), ale budou 

hodnoceni pouze kritérii části B a C. 

 



 

 

 
B) hodnocení prospěchu ze ZŠ - viz tabulka. 

Uchazeč může získat maximálně 40 bodů podle průměrného prospěchu ze všech 

předmětů 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy základní školy podle následující 

tabulky: 

Průměrný prospěch Počet bodů Průměrný prospěch Počet bodů 

do 1,50 40 2,31-2,40 10 

1,50-2,00 30 2,41-2,50 5 

2,01-2,20 20 2,51-2,60 2 
2,21-2,30 15 2,61 a více 0 

 

C) hodnocení vhodných schopností, vědomostí a zájmů uchazeče 

- maximálně 10 bodů.  

Hodnotí se umístění do 3. místa v okresních a vyšších kolech olympiád. Uchazeč 

doloží např. diplomem, certifikátem, výsledkovou listinou nebo potvrzením ZŠ 

společně s přihláškou – max. 6 bodů (počítá se vyšší kolo) 

Okresní kolo – 2 body; krajské kolo – 4 body; celostátní kolo – 6 bodů 

 

Účast v soutěži s technickou tématikou – 2 body 

Navštěvování technického kroužku během studia na ZŠ – 2 body. 

Pořadí žáků v přijímacím řízení v 1. kole je dán součtem dosažených bodů z části A, B 

a C (A + B + C) přijímacího řízení. Ze tří částí může uchazeč získat maximálně 150 

bodů  (100+40+10). 

Na základě dosažených výsledků bude sestaveno pořadí uchazečů a zveřejněn seznam 

přijatých uchazečů.  

 

Při shodném součtu bodů ze tří částí přijímacího řízení rozhoduje o pořadí uchazečů vyšší 

počet bodů získaných v části A přijímacího řízení. 

 

Hodnocení cizinců se řídí § 20 odst. 4 školského zákona a dle novely vyhlášky č. 353/2016 

Sb. 

 

Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení – 29. 4. 2020. 

 

Další kola přijímacího řízení 
Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu 

žáků. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení vyhlásí termín přijímacího řízení i termín, do 

kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání, a způsob hodnocení uchazečů. 

V případných dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči konat jednotné 
přijímací zkoušky. V dalších kolech přijímacího řízení se nezohledňují výsledky 
jednotných testů z 1. kola (kritéria část A). Přihláška se i pro další kola vyplňuje (a 

dokládá potřebnými doklady) stejným způsobem jako v kole prvním. 



 

 

5. Kritéria pro přijetí uchazeče na obory s výučním listem 

Přijímací zkouška se nekoná. Předpokladem přijetí uchazeče ke studiu je vedle vyhovujícího 

prospěchu na ZŠ také splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor. V případě 

vyššího počtu přihlášených žáků k přijetí ke studiu rozhoduje: 

a) Průměrný celkový prospěch z vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých 

uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ 

i po splnění povinné školní docházky. 

b) Pořadí uchazečů se stanoví podle průměrného celkového prospěchu uchazeče, který 

ukončí povinnou školní docházku v 9. ročníku ZŠ, na toto pořadí naváží uchazeči 

s průměrem končící školní docházku v 8. ročníku a dále tímto způsobem se zařadí 

uchazeči vycházející z nižších ročníků ZŠ.  

c) Při shodném prospěchu u učebních oborů rozhoduje průměrný prospěch z předmětu 

„Pracovní činnost“ ze ZŠ v posledním ročníku. V případě rovnosti rozhoduje účast 

uchazeče na soutěžích odborných dovedností se stupněm – národní, krajská, okresní, 

školní. 

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle 

rozhodnutí o nepřijetí 24. dubna 2020. 

 

6. Způsob zveřejnění výsledků přijímacího řízení 

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy 

jejich pořadí a zveřejní (u vchodu do školy a na webu školy) seznam přijatých uchazečů pod 

registračním číslem uchazeče (bude uvedeno na pozvánce k vykonání jednotně zadávaných 

testů) a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů 

odešle (předá) rozhodnutí o nepřijetí.  

 

 

 

 

Složení komise: Ing. Leoš Říha - předseda komise 

Mgr. Josef Ondráček - člen komise  

Mgr. Alice Štrajtová Štefková - člen komise 

 
Ve Svitavách dne 28. ledna 2020 
 
 
 
        Ing. Leoš Říha 
        ředitel SOU Svitavy  

Důležité! 

Pokud je uchazeč zveřejněn na seznamu přijatých uchazečů, je nutné, aby do 10 pracovních 

dnů od zveřejnění doručil na adresu SOU Svitavy, Nádražní 1083 zápisový lístek. Nebude-li 

zápisový lístek v této lhůtě doručen, bude místo obsazeno jiným uchazečem. 


