
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 2023/2024 
 
 
 

Na základě ustanovení § 60 odst. 2 písm. a) 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 2023/2024 do 1. ročníku níže uvedených oborů vzdělání a forem 

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

 
33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 
36-44-L/51 Stavební provoz 

 
Koná se jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Uchazeči budou ke 
vzdělávání přijímáni v pořadí podle hodnocení výsledků obou písemných testů jednotné zkoušky a podle 
hodnocení vyjádřeného klasifikací na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v příslušných oborech 
vzdělání uvedených v přihlášce ke vzdělávání. 
Za rozhodná vysvědčení se považují vysvědčení za 2. pololetí 1. ročníku, za 2. pololetí 2. ročníku a buď 
za 1. pololetí 3. ročníku (je-li absolvován ve školním roce 2022/2023), nebo za 2. pololetí 3. ročníku 
(byl-li absolvován dřív než ve školním roce 2022/2023) vzdělávání v příslušném oboru vzdělání 
poskytujícím střední vzdělání s výučním listem; byl-li některý ročník absolvován ve školním roce 
2019/2020, považuje se za rozhodné vysvědčení z tohoto školního roku pouze vysvědčení za 1. pololetí. 
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. 
 
 
Struktura hodnocení uchazečů v přijímacím řízení do nástavbového studia 

1. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky: 

a) písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura:  ................................  0 - 50 bodů 
b) písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace:  ............................  0 - 50 bodů 

2. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 
 (hodnotí se celkový průměrný prospěch): 

 a) do hodnoty 1,25 včetně  .................................................................................................  65 bodů 
 b) do hodnoty 1,50 včetně  .................................................................................................  55 bodů 
 c) do hodnoty 1,75 včetně  .................................................................................................  45 bodů 
 d) do hodnoty 2,00 včetně  .................................................................................................  35 bodů 
 e) do hodnoty 2,25 včetně  .................................................................................................  25 bodů 
 f) do hodnoty 2,50 včetně  .................................................................................................  15 bodů 
 g) do hodnoty 2,75 včetně  .................................................................................................  10 bodů 
 h) do hodnoty 3,00 včetně  ...................................................................................................  5 bodů 
 i) do hodnoty 5,00 včetně  ...................................................................................................  0 bodů 

 Celkem:  ......................................................................................................................  0 - 165 bodů 



Dosáhne-li v přijímacím řízení stejného celkového hodnocení více uchazečů, rozhodne o jejich pořadí 
nejprve hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, poté hodnocení písemného testu 
z matematiky a nakonec hodnocení písemného testu z českého jazyka a literatury. 
 
 
 
Cizincům podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství 
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve 
znění pozdějších předpisů, se na jejich žádost promíjí písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk 
a literatura. 
Tato žádost musí být přiložena k přihlášce ke vzdělávání. 
Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem. 
 
Cizinci podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti 
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších 
předpisů, mají na svoji žádost právo konat písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její 
aplikace v ukrajinském jazyce. 
Tato žádost musí být přiložena k přihlášce ke vzdělávání. 
 
 
 
Přihlášky ke vzdělávání se podávají do 1. března 2023; součástí přihlášky je lékařský posudek o 
zdravotní způsobilosti uchazeče pro zvolený obor vzdělání. 
 
Koná se jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky: 

- 13. dubna 2023 ve škole uvedené v přihlášce ke vzdělávání na 1. místě 
- 14. dubna 2023 ve škole uvedené v přihlášce ke vzdělávání na 2. místě 
 
Termín vydání rozhodnutí je 3. květen 2023. 
 
 
 
Plzeň 27. ledna 2023 
 
 
 
 
 
 Mgr. Miloslav Šteffek v. r. 
 ředitel Středního odborného učiliště stavebního, 
 Plzeň, Borská 55 


