
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno 
 

Kritéria a po čty přijímaných žáků pro školní rok 2017/2018 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno 
Dubno 
261 01 Příbram, 
zastoupená svým ředitelem rozhodla: 

a) pro školní rok 2017/2018 se konají přijímací zkoušky podle § 60, odst. 2) a 5) 
školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění) v 1. kole přijímacího 
řízení, 

b) 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. 4. 2017 
a 19. 4.2017 (náhradní termíny je 11. a 12. 5. 2017), 

c) přijímací řízení proběhne společně pro následující obory vzdělání s maturitní zkouškou: 
1.  RVP 39-08-M/01 Požární ochrana  
     ŠVP  Požární technika, ochrana a prevence 
    počet přijímaných žáků:    30 
    v 1. kole přijímacího řízení:   28 na odvolání: 2 
 

2. RVP 39-41-L/01 Autotronik 
    ŠVP Autotronik 
    počet přijímaných žáků:    30 
    v 1. kole přijímacího řízení:   28 na odvolání: 2 
 

3.  RVP 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 
     ŠVP Průmyslová elektronika a zabezpečovací systémy 
    počet přijímaných žáků:    30 
    v 1. kole přijímacího řízení:   28  na odvolání: 2 
 

4.  RVP 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost  
     ŠVP  Bezpečnostní a správní služby 
    počet přijímaných žáků:    30 
    v 1. kole přijímacího řízení:   28 na odvolání: 2 
 

Kritéria p řijímacího řízení pro uchazeče ze ZŠ (1. kolo PŘ): 
 

- prospěch ze ZŠ       40 % (max. 400 b.) 
(průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku) 
 

- výsledek jednotného testu z Českého jazyka a literatury 30%  (max. 300 b.) 
 

- výsledek jednotného testu z Matematiky   30%  (max. 300 b.) 
 

Pokud více uchazečů získá v celkovém bodovém hodnocení stejný počet bodů, bude 
rozhodujícím kritériem prospěch ze ZŠ. 
 
Další kola přijímacího řízení budou vyhlášena podle aktuálního stavu volných míst. 
V dalších případně vyhlášených kolech přijímacího řízení se bude přijímat pouze na základě 
kritéria 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 od 8. 3. 2017 v pracovních dnech  
od 7.00 – 10.00 hodin v personálním oddělení školy. 
 
 
 
V Dubně 12. ledna 2017 
 
                                                                                                  Mgr. Milan Lehocký v. r. 
                                                                                                             ředitel školy 



Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno 
 

Kritéria a po čty přijímaných žáků pro školní rok 2017/2018 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno 

Dubno 

261 01 Příbram, 

zastoupená svým ředitelem rozhodla: 
a) pro školní rok 2017/2018 se přijímací zkoušky podle §60, odst. 2) školského zákona 

(zákon č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění) nekonají, 
b) přijímací řízení proběhne společně pro následující obory vzdělání s výučním listem: 

 
1.  RVP 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
     ŠVP  Automechanik 
    počet přijímaných žáků:    30 
    v 1. kole přijímacího řízení:   28 na odvolání: 2 
 
2. RVP 26-51-H/01 Elektrikář 
    ŠVP  Elektriká ř 
   počet přijímaných žáků:    30 
   v 1. kole přijímacího řízení:   28 na odvolání: 2 
 
3. RVP 36-52-H/01 Instalatér 
    ŠVP  Instalatér 
   počet přijímaných žáků:    30 
   v 1. kole přijímacího řízení:   28  na odvolání: 2 
 
4. RVP 23-51-H/01  Strojní mechanik 
    ŠVP  Zámečník 
   počet přijímaných žáků:    24 
   v 1. kole přijímacího řízení:   22  na odvolání: 2 
 
Další kola přijímacího řízení budou vyhlášena podle aktuálního stavu volných míst. 
 
 
 
Kritéria p řijímacího řízení pro uchazeče ze ZŠ: 
 
- prospěch ze ZŠ                        100 % 
(průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku) 
 
 
V souladu s platností zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, má účastník řízení právo nahlížet 
do spisu dle § 38 správního řádu v termínu od 8. 3. 2017 v pracovních dnech  
od 7.00 – 10.00 hodin v personálním oddělení školy. 
 
 
 
 
 
 
 
V Dubně 12. ledna 2017 
 
                                                                                                  Mgr. Milan Lehocký v. r. 
                                                                                                              ředitel školy 
 



Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno 
 

Kritéria a po čty přijímaných žáků pro školní rok 2017/2018 

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno 
Dubno 
261 01 Příbram, 
zastoupená svým ředitelem rozhodla: 

a) pro školní rok 2017/2018 se konají přijímací zkoušky podle § 60, odst. 2) a 5) 
školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění) v 1. kole přijímacího 
řízení, 

b) 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. 4. 2017 
a 19. 4.2017 (náhradní termíny je 11. a 12. 5. 2017), 

c) přijímací řízení proběhne společně pro následující obor nástavbového studia: 
 

1) RVP 68-42-L/51 Bezpečnostní služby 
ŠVP Bezpečnostní služby 

 
    počet přijímaných žáků:   30 
    v 1. kole přijímacího řízení:  28 na odvolání: 2 
 
 
Další kola přijímacího řízení budou vyhlášena podle aktuálního stavu volných míst. 
 
 
Kritéria p řijímacího řízení pro uchazeče ze SOU (1. kolo PŘ): 
 

- prospěch ze SOU       40 % (max. 400 b.) 
(průměrný prospěch z 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku) 
 

- výsledek jednotného testu z Českého jazyka a literatury 30%  (max. 300 b.) 
 

- výsledek jednotného testu z Matematiky   30%  (max. 300 b.) 
 

Pokud více uchazečů získá v celkovém bodovém hodnocení stejný počet bodů, bude 
rozhodujícím kritériem prospěch ze SOU. 
 
Další kola přijímacího řízení budou vyhlášena podle aktuálního stavu volných míst. 
V dalších případně vyhlášených kolech přijímacího řízení se bude přijímat pouze na základě 
kritéria prospěch ze SOU. 
 
V souladu s platností zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, má účastník řízení právo nahlížet 
do spisu dle § 38 správního řádu v termínu od 8. 3. 2017 v pracovních dnech  
od 7.00 – 10.00 hodin v personálním oddělení školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Dubně 12. ledna 2017 
 
                                                                                                  Mgr. Milan Lehocký v. r. 
                                                                                                              ředitel školy 


