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Kritéria přijímacího řízení ke studiu na SOU Hluboš pro školní rok 

2023/2024 

Pro obory s maturitní zkouškou:  

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby  

69-41-L/01 Kosmetické služby  

1. řádné vyplnění a podání přihlášky ke studiu  

2. splnění podmínky zdravotní způsobilosti pro daný studijní obor, předložení 

požadovaných dokladů – potvrzení lékaře 

3. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro 

nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

4. splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před 

splněním povinné školní docházky 

5. absolvování jednotné přijímací zkoušky 

6. posouzení podle průměrného prospěchu (1. pololetí posledního ročníku ZŠ) 

7. uchazeči, který má status osoby s dočasnou ochranou, se na základě písemné žádosti a 

dokladu, že je osobou s dočasnou ochranou (prostá kopie) promíjí písemná přijímací 

zkouška z českého jazyka; znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem 

8. uchazeči, který má status osoby s dočasnou ochranou, se na základě písemné žádosti a 

dokladu, že je osobou s dočasnou ochranou (prostá kopie) umožní zadání písemného 

testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace 

v ukrajinském jazyce 

9. pokud více žáků splní kritéria přijímacího řízení, než je přijímaný počet žáků, bude 

rozhodovat lepší výsledek přijímací zkoušky v ČJL, dále v M, popřípadě klasifikace 

z hlavních předmětů – ČJL, M, 1. cizí jazyk v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ 

10. termín odevzdání přihlášky do 1. 3. 2023 

      Maximální počet = 100 bodů 

            PZ – 0 až 60 bodů (ČJ: 0 – 30 bodů, M: 0 – 30 bodů) 

Průměrný prospěch na ZŠ 10 až 40 bodů, v případě hodnocení nedostatečnou 

v 1.pololetí posledního ročníku ZŠ  0 bodů  

                  

Prospěch Body 

1,0 – 1,5 40 

1,51 – 2,0 30 

2,01 – 2,5 20 

2,51 – 3,0 10 

  

      Žáci budou přijímáni dle pořadí z výsledků do maximálního počtu přijímaných žáků.  

 

mailto:souhlubos@souhlubos.cz
mailto:soudobris@souhlubos.cz
http://www.souhlubos.cz/


                                                                             Střední odborné učiliště, Hluboš 178                                      

                                                                             262 22 Hluboš  

 

 

           

 

   Hluboš  Tel.:  318 429 921                                                                OP Dobříš  Tel.: 318 521 072 

                  Fax:  318 429 920                                                                                    Fax: 318 429 920 

   e-mail: souhlubos@souhlubos.cz                                                       e-mail: soudobris@souhlubos.cz  

     

www.souhlubos.cz 

Pro učební obory:  

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel   
    
33-56-H/01 Truhlář    

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů    

69-51-H/01 Kadeřník    

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba    

41-55-E/01 Opravářské práce 
 
 
1. řádné vyplnění a podání přihlášky ke studiu 

2. splnění podmínky zdravotní způsobilosti pro daný učební obor, předložení požadovaných 

dokladů – potvrzení lékaře 

3. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné 

úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami 

4. splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před 

splněním povinné školní docházky 

5. přijímací řízení u každého oboru proběhne formou výběru, při kterém bude posuzován 

průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.  

6. pokud více žáků splní kritéria přijímacího řízení, než je přijímaný počet žáků, bude 

sestaveno pořadí dle dosažených výsledků na ZŠ a bude přihlíženo ke známce z chování: 

Průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ  x 100 bodů 

Neabsolvování všech 9 ročníků        +150 bodů 

7. žáci jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek 

8. termín odevzdání přihlášky do 1. 3. 2023 

9. žáci budou přijímáni dle pořadí z výsledků do maximálního počtu přijímaných žáků 

 

 

Pořadí bude sestavováno od nejnižšího počtu dosažených bodů. 
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Pro nástavbové studium – dálková forma – v oboru:  

64-41-L/51 Podnikání     

1. řádné vyplnění a podání přihlášky ke studiu  

2. předložení požadovaných dokladů – kopie výučního listu (vysvědčení o závěrečné 

zkoušce) 

3. úspěšné absolvování tříletého učebního oboru na střední škole zakončeného 

výučním listem 

4. absolvování jednotné přijímací zkoušky 

5. uchazeči, který má status osoby s dočasnou ochranou, se na základě písemné žádosti a 

dokladu, že je osobou s dočasnou ochranou (prostá kopie) promíjí písemná přijímací 

zkouška z českého jazyka; znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem 

6. uchazeči, který má status osoby s dočasnou ochranou, se na základě písemné žádosti a 

dokladu, že je osobou s dočasnou ochranou (prostá kopie) umožní zadání písemného 

testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace 

v ukrajinském jazyce 

7. posouzení podle celkového prospěchu závěrečné zkoušky 

8. termín odevzdání přihlášky do 1. 3. 2023 

 

Maximální počet = 100 bodů 

 

ŠPZ – 0 až 60 bodů (ČJ: 0 – 30 bodů, M: 0 – 30 bodů) 

Prospěch závěrečné zkoušky 20 a 40 bodů (prospěl s vyznamenáním – 40 bodů, prospěl – 20 

bodů) 

 

Žáci budou přijímáni dle pořadí z výsledků do maximálního počtu přijímaných žáků. 
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Počty žáků přijímaných do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 

             

Název oboru vzdělávání    Kód Počet   
                

Operátor dřevařské a nábytkářské 
výroby   33-41-L/01 24 24  

Kosmetické služby       69-41-L/01 30 30  

Truhlář         33-56-H/01 30 30  

Opravář zemědělských strojů    41-55-H/01 30 30  

Kadeřník         69-51-H/01 17 17  

Mechanik opravář motorových 
vozidel   23-68-H/01 30 30  

Truhlářská a čalounická výroba     33-56-E/01 14 14  

Opravářské práce      41-55-E/01 14 14  

Podnikání - dálková forma 64-41-L/51 60 60  

 

 

 

Mgr. Drahomír Krbec 

              ředitel školy 
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