
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 oborů vzdělání s talentovou zkouškou pro školní rok 2021/2022 
 
 
 
 
 

Na základě ustanovení § 60 a násl. a § 62 odst. 1 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 uvedených oborů 
vzdělání a forem vzdělávání. 
 
 
 
obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 
 
denní forma vzdělávání 
 
82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (Kamnářství) 
82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (Umělecký keramik) 
 
 Ke vzdělávání budou přijímáni uchazeči, kteří absolvovali 9. ročník základní školy. 
 
 Uchazeči budou v přijímacím řízení hodnoceni podle: 

 a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 

 - za rozhodná vysvědčení se považují vysvědčení za 1. pololetí školního roku 
2019/2020 a 1. pololetí školního roku 2020/2021; uchazeči, kteří ukončili základní 
školu dříve než ve školním roce 2020/2021, budou ke vzdělávání přijímáni v pořadí 
podle hodnocení vyjádřeného klasifikací na posledních dvou vysvědčeních 
z předchozího vzdělávání v základní škole (1. pololetí školního roku 2019/2020 a 
poté vždy vysvědčení za 2. pololetí z předcházejících školních roků 

 - hodnocen bude celkový průměrný prospěch, a to takto: 
  . do hodnoty 1,25 včetně  .............................................................................  10 bodů 
  . do hodnoty 1,50 včetně  ...............................................................................  9 bodů 
  . do hodnoty 1,75 včetně  ...............................................................................  8 bodů 
  . do hodnoty 2,00 včetně  ...............................................................................  7 bodů 
  . do hodnoty 2,25 včetně  ...............................................................................  6 bodů 
  . do hodnoty 2,50 včetně  ...............................................................................  5 bodů 
  . do hodnoty 2,75 včetně  ................................................................................  4 body 
  . do hodnoty 3,00 včetně  ................................................................................  3 body 
  . do hodnoty 5,00 včetně  ...............................................................................  0 bodů 

 b) výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce 

 - talentová zkouška se koná ve dvou dnech, a to 24. a 25. srpna 2021 
 - talentová zkouška má následující součásti a hodnotí se takto: 
  . modelování podle předlohy ...................................................................  0 - 40 bodů 
  . kresba podle předlohy  ..........................................................................  0 - 40 bodů 
  . domácí práce  ........................................................................................  0 - 10 bodů 
 
 



 Uchazeči budou ke vzdělání přijímáni v pořadí podle celkového hodnocení v přijímacím 

řízení. 

 Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je dosažení alespoň padesátiprocentní úspěšnosti 
v hodnocení v přijímacím řízení. 

 
 
 
Přihlášky ke vzdělávání se podávají do 16. srpna 2021; součástí přihlášky je lékařský posudek o 
zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání. 
Termín přijímacího řízení je 27. srpen 2021. 
 
 
 
 
 
Plzeň 26. července 2021 
 
 
 
 
 
 Mgr. Miloslav Šteffek v. r. 
 ředitel Středního odborného učiliště stavebního, 
 Plzeň, Borská 55 


