
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 
 
 

K r i t é r i a   p r o   p ř i j í m a c í   ř í z e n í 
 

do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 
 
 
 

Na základě ustanovení § 60 odst. 2 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví ředitel 
Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55 tato kritéria pro uchazeče přijímané 

v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 do 1. ročníku níže uvedeného oboru vzdělání a formy 

vzdělávání. 
 
 
 
obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
(nástavbové studium) 
 
denní forma vzdělávání 

36-44-L/51 Stavební provoz 

 
Uchazeči budou ke vzdělávání přijímáni v pořadí podle hodnocení vyjádřeného klasifikací na 
vysvědčeních z předchozího vzdělávání uvedených v přihlášce ke vzdělávání. 
Za rozhodná vysvědčení se považují vysvědčení za 2. pololetí 1. ročníku, za 1. pololetí 2. ročníku 
(byl-li absolvován ve školním roce 2019/2020) nebo za 2. pololetí 2. ročníku (byl-li absolvován v jiném 
školním roce než 2019/2020) a za 1. pololetí 3. ročníku vzdělávání v příslušném oboru vzdělání 
poskytujícím střední vzdělání s výučním listem. U uchazečů, kteří neabsolvovali všechny tři ročníky 

příslušného oboru vzdělání poskytujícího střední vzdělání s výučním listem, se za rozhodná vysvědčení 

považují z výše uvedených vysvědčení pouze ta, která hodnotí výsledky vzdělávání v příslušných 
oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem. 
Pokud v přijímacím řízení dosáhne stejného celkového hodnocení více uchazečů, rozhodne o jejich 
pořadí nejprve hodnocení z vyučovacího předmětu matematika a poté hodnocení z vyučovacího 
předmětu český jazyk a literatura na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. 
 
Přihlášky ke vzdělávání se podávají do 30. června 2021; součástí přihlášky je lékařský posudek o 
zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání. 
Termín přijímacího řízení je 9. červenec 2021. 
 
 
 
 
 
Plzeň 10. června 2021 
 
 
 
 
 
 Mgr. Miloslav Šteffek v. r. 
 ředitel Středního odborného učiliště stavebního, 
 Plzeň, Borská 55 


