
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 výučním listem 
 
denní forma vzdělávání 
 
Přijímací zkouška se nekoná. 

Uchazeči budou ke vzdělávání přijímáni v pořadí podle hodnocení vyjádřeného klasifikací na 
vysvědčeních z předchozího vzdělávání v základní škole uvedených v přihlášce ke vzdělávání (1. a 2. 
pololetí školního roku 2021/2022 a 1. pololetí školního roku 2022/2023); uchazeči, kteří ukončili základní 
školu dříve než ve školním roce 2022/2023, budou ke vzdělávání přijímáni v pořadí podle hodnocení 
vyjádřeného klasifikací na posledních dvou vysvědčeních z předchozího vzdělávání v základní škole (1. 
a 2. pololetí školního roku 2020/2021 a 1. pololetí školního roku 2021/2022 nebo 1. pololetí školního 
roku 2019/2020 a 1. a 2. pololetí školního roku 2020/2021 a poté vždy vysvědčení za 2. pololetí 
předposledního a vysvědčení za 1. a 2. pololetí posledního ročníku základní školy z předcházejících 
školních roků). 

V přijímacím řízení se respektují zásady optimalizace a efektivity odborného výcviku. 
 
 
33-56-H/01 Truhlář 
36-52-H/01 Instalatér 

Ke vzdělávání budou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku. 

Ke vzdělávání budou přijímáni uchazeči bez nedostatečného hodnocení vyjádřeného 
klasifikací na vysvědčeních z předchozího vzdělávání uvedených v přihlášce ke 
vzdělávání. 

Uchazeči budou ke vzdělávání přijímáni v tomto pořadí: 
1. Uchazeči, kteří se v tomto školním roce vzdělávají v 9. třídě základní školy. 
2. Uchazeči, kteří se v tomto školním roce vzdělávají v jiné nežli 9. třídě základní školy. 
3. Uchazeči, kteří se již vzdělávali či vzdělávají ve střední škole 
 (u těchto uchazečů může být v přijímacím řízení přihlédnuto k průběhu a výsledkům 

tohoto vzdělávání, především k případnému nedostatečnému hodnocení či případné 
snížené známce z chování). 

 
 
23-51-H/01 Strojní mechanik 
23-55-H/01 Klempíř 
26-51-H/01 Elektrikář 
28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky 
36-64-H/01 Tesař 
36-67-H/01 Zedník 
36-67-H/01 Zedník - zaměření Obkladač 
36-67-H/02 Kamnář 
36-69-H/01 Pokrývač 
39-41-H/01 Malíř a lakýrník 



Ke vzdělávání budou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku. 

Uchazeči budou ke vzdělávání přijímáni v tomto pořadí: 
1. Uchazeči, kteří se v tomto školním roce vzdělávají v základní škole. 
2. Uchazeči, kteří se již vzdělávali či vzdělávají ve střední škole 
 (u těchto uchazečů může být v přijímacím řízení přihlédnuto k průběhu a výsledkům 

tohoto vzdělávání, především k případnému nedostatečnému hodnocení či případné 
snížené známce z chování). 

 
 
 
Součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro zvolený obor vzdělání. 
 
Součástí přihlášky uchazečů, kteří se již vzdělávali či vzdělávají v jiné střední škole, jsou rovněž doklady 
o tomto vzdělávání (vysvědčení). 
 
Termín vydání rozhodnutí je 24. duben 2023. 
 
 
 
 
 
Plzeň 27. ledna 2023 
 
 
 
 
 
 Mgr. Miloslav Šteffek v. r. 
 ředitel Středního odborného učiliště stavebního, 
 Plzeň, Borská 55 


