
 

 

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 2021/2022 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 třetího kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

 
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 24.8.2021: 

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 1083/8, 568 02 Svitavy. Registrační číslo uchazeče 

obdrží zákonný zástupce v tomto případě písemně dopisem. 

 

 
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.  

Čtyřleté obory s maturitní zkouškou: 

Kód a obor vzdělání Název školního vzdělávacího programu Počet míst k přijetí 

23-45-L/01 

Mechanik seřizovač 
Mechanik seřizovač 17 

 

Tříleté obory s výučním listem: 

Kód a obor vzdělání Název školního vzdělávacího programu Počet míst k přijetí 

23-51-H/01 

Strojní mechanik 
Zámečník 7 

23-52-H/01 

Nástrojař 
Nástrojař 8 

23-56-H/01 

Obráběč kovů 
Obráběč kovů 1 

 



 

 

 

 
4. Kritéria pro přijetí uchazeče do maturitních i učebních oborů 

 

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 a účast na okresních a vyšších kolech olympiád a soutěží odborných dovedností. 

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o 

nepřijetí 26. července 2021. 

5. Způsob zveřejnění výsledků přijímacího řízení 

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a 

zveřejní (u budovy školy na ulici Nádražní a na webu školy) seznam přijatých uchazečů pod registračním 

číslem uchazeče (bude uvedeno v oznámení o příjímacím řízení zaslaném zákonným zástupcům) a nepřijatým 

uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle (předá) rozhodnutí o nepřijetí.  

 

 

 

Složení komise:  Ing. Leoš Říha - předseda komise 

Mgr. Alice Štrajtová Štefková - člen komise 

Mgr. Lubomír Brix - člen komise  

 

 
Ve Svitavách dne 2. července 2021 
 
 
 
 
 
        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 1083/8 zápisový lístek. Nebude-li 

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


