
VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

do prvních ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou  

pro školní rok 2021/2022 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno 

Dubno 

261 01 Příbram, 

zastoupená svým ředitelem rozhodla: 

a) v případě, že počet přihlášek do daného oboru nepřesáhne předpokládaný počet přijímaných 

žáků pro školní rok 2021/2022, ředitel školy rozhodne o nekonání přijímací zkoušky do 

8. března 2021, 

b) v případě, že počet přihlášek do daného oboru přesáhne předpokládaný počet přijímaných žáků 

pro školní rok 2021/2022, přijímací zkoušky do prvních ročníků se konají podle § 60, odst. 2) 

a 5) školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění) v 1. kole přijímacího řízení, 

c) přijímací zkoušky se v 1. kole přijímacího řízení budou konat prostřednictvím jednotné 

přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky podle § 60, odst. 5) školského 

zákona (zákon č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění), v termínech 12. a 13. dubna 2021 

(náhradní termín je 13. a 14. 5. 2021). 

Toto rozhodnutí platí pro následující obory vzdělání s maturitní zkouškou: 

RVP ŠVP Forma Počet přijímaných žáků 

39-08-M/01  

Požární ochrana  

Požární technika, ochrana a 

prevence 
denní 30 (28, na odvolání 2) 

39-41-L/01  

Autotronik 
Autotronik denní 30 (28, na odvolání 2) 

26-41-L/01  

Mechanik elektrotechnik 

Průmyslová elektronika 

a zabezpečovací systémy 
denní 30 (28, na odvolání 2) 

68-42-M/01  

Bezpečnostně právní činnost  
Bezpečnostní a správní služby denní 30 (28, na odvolání 2) 

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče – 1. kolo PŘ: 

 zdravotní způsobilost 

 prospěch ze ZŠ  70 % (max. 700 b.) 

(průměrný prospěch za 1. pololetí posledních dvou ročníků)  

 výsledek jednotného testu z matematiky  15 % (max. 150 b.) 

 výsledek jednotného testu z českého jazyka a literatury1)  15 % (max. 150 b.) 

1) Osoby vzdělávající se v zahraničí, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., 

v aktuálním znění, mohou zažádat ředitele školy o prominutí testu z českého jazyka a literatury 

a jeho nahrazení pohovorem. Ten ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání 

v daném oboru. (max. 150 b.) 

Pokud více uchazečů získá v celkovém bodovém hodnocení stejný počet bodů, bude rozhodujícím 

kritériem prospěch ze ZŠ. 

V souladu s platností zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, má účastník řízení právo nahlížet do spisu 

dle § 38 správního řádu v termínu 20. dubna 2021 od 8:00 do 11:00 hodin v personálním oddělení školy. 

Další kola přijímacího řízení budou vyhlášena podle aktuálního stavu volných míst. 

V dalších kolech přijímacího řízení bude kritériem pro přijetí pouze zdravotní způsobilost a prospěch ze 

ZŠ. 

 Mgr. Milan Lehocký v. r.  

Dubno 20. ledna 2021 ředitel školy 


