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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun – Hlinky, Okružní 1404 
 

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení 
pro školní rok 2023/2024 

 

 

Všeobecná ustanovení: 
 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 

č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 

vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná o řízení podle 

správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) ve znění pozdějších předpisů. 

 

Termín pro odevzdání přihlášek: do 1. března 2023, u všech učebních oborů a studijního 

oboru Provoz a ekonomika dopravy požadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti ke 

vzdělávání. 

 

Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu. Viz. Schválené 

maximální počty tříd a žáků přijímaných do prvních ročníků pro školní rok 2023/24 

 

Název oboru vzdělávání Kód oboru 

Schválený maximální počet 

tříd a přijatých žáků pro 

školní rok 2023/2024 

  třídy Žáci 

Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 1 30 

Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 0.5 12 

Cukrář 29-54-H/01 1 20 

Truhlář 33-56-H/01 1 24 

Instalatér 36-52-H/01 1 24 

Karosář 23-55-H/02 0.5 12 

Strojní mechanik 23-51-H/01 0.5 12 

Podnikání – denní forma vzdělávání 64-41-L/51 1 30 

Cestovní ruch 65-42-M/02 1 30 

Kuchař – číšník, Kuchař 65-51-H/01 1,5 60 

Prodavač 66-51-H/01 0.5 12 

Aranžér 66-52-H/01 0,5 12 

Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 1 30 

Strojírenské práce 23-51-E/01 1 12 

Zednické práce 36-67-E/01 1 12 

Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 1 14 

Celkem  14 346 
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1. Kritéria přijetí ke studiu v oborech vzdělání s maturitní zkouškou 
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 

65-42-M/02 Cestovní ruch  

64-41-L/51  Podnikání – denní forma studia 

 

Jednotná přijímací zkouška se bude konat formou písemného testu z předmětu Český jazyk 

a literatura a písemného testu z předmětu Matematika a její aplikace. 

 

Pro školní rok 2023/2024 MŠMT stanovilo termíny pro jednotné zkoušky v prvním kole 

přijímacího řízení takto: 

  

1. termín:   13. dubna 2023 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia 

2. termín:   14. dubna 2023 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia 

 

Náhradní termíny: 

1. termín:  10. května 2023 

2. termín:  11. května 2023  

 

Uchazečům bude čtrnáct dní před začátkem přijímacích zkoušek poslána pozvánka, kde jim 

bude sděleno i registrační číslo.  

   

Při přijímacím řízení bude škola přihlížet: 

1. na výsledek jednotné zkoušky - centrálně zadávané testy  

2. na průměrný prospěch ze závěrečného a poloetního vysvědčení posledních dvou 

ročníků ZŠ nebo SOU (platí pouze obory vzdělávání M a L)   

 

Bodové ohodnocení přijímacího řízení 

Přepočet prospěchu (společný průměr) ze závěrečného a pololetního vysvědčení 

posledních dvou ročníků ZŠ (tercie a kvarty víceletého gymnázia) nebo SOU  

Průměr 1,00 – 1,25 100 bodů 

Průměr 1,26 – 1,50 80 bodů 

Průměr 1,51 – 1,75 70 bodů 

Průměr 1,76 – 2, 00 60 bodů 

Průměr 2,01 – 2, 25 50 bodů 

Průměr 2,26 – 2,50 40 bodů 

Průměr 2,51 – 2,75 30 bodů 

Průměr 2,76 – 3, 00 10 bodů 

Průměr 3,01 -  

 

Bodové hodnocení jednotné přijímací zkoušky 

Písemný test z českého jazyka a literatury Maximální počet 

bodů 

50 bodů 

Písemný test z matematiky Maximální počet 

bodů 

50 bodů 

 

Počet bodů celkem  200 bodů 

3. V případě rovnosti získaných bodů se bude přihlížet k průměru známek z profilových 

předmětů stanovených u jednotlivých oborů 
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Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn od 12. května 2023 na veřejně přístupném místě 

v budově školy a na www.soshlinky.cz pod přiděleným registračním číslem. 

 

V případě nepřijetí ke studiu obdržíte písemné Rozhodnutí ředitelky školy. Nejprve bude 

možnost nahlédnout do spisu (vyjádřit k podkladům) ve středu 4. května 2023 v kanceláři 

ředitelky školy od 8 do 14 hod. 

 

V případě přijetí ke vzdělávání je třeba potvrdit úmysl stát se žákem uvedeného oboru 

odevzdáním zápisového lístku nejpozději 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků 

přijímacího řízení, tj. do 16. května 2023. 

 

Pokud škola neobdrží vyplněný a podepsaný Zápisový lístek, uchazeč nemůže v září do 

školy nastoupit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provoz a 

ekonomika 

dopravy 

Cestovní ruch Podnikání 

Český jazyk a 

literatura 

Český jazyk a 

literatura 

Český jazyk a 

literatura 

Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk 

Fyzika Zeměpis Matematika 

http://www.soshlinky.cz/
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2. Kritéria přijetí v oborech vzdělání s výučním listem (mimo obor 

Elektrikář-silnoproud, Aranžér) 
 

Přijímací zkoušky se konat nebudou. 

 

Přijímací řízení u každého učebního oboru proběhne sestavením pořadí podle: 

 

1. průměrného prospěchu ze závěrečného a pololetního vysvědčení posledních dvou 

ročníků ZŠ (tercie a kvarty víceletého gymnázia).  

 

Podmínkou pro přijetí žáků do oborů vzdělávání zakončeného výučním listem (obory H, 

E) bude absolvování povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče (stanovena 

vládním nařízením). U oborů vzdělávání E je třeba k přijetí doložit platné doporučení 

z PPP nebo SPC. 

 

Seznam přijatých uchazečů učebních oborů bude zveřejněn 24. dubna 2023 na veřejně 

přístupném místě v budově školy a na www.soshlinky.cz pod přiděleným registračním 

číslem (bude sděleno dopisem). 

 

V případě nepřijetí ke studiu obdržíte písemné Rozhodnutí ředitelky školy. Nejprve bude 

možnost nahlédnout do spisu (vyjádřit se k podkladům) ve pondělí 26. dubna 2023 

v kanceláři ředitelky školy od 8 do 14 hod.  

 

V případě přijetí ke vzdělávání je třeba potvrdit úmysl stát se žákem uvedeného oboru 

odevzdáním zápisového lístku nejpozději 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků 

přijímacího řízení, tj. do 10. května 2023. 

 

Pokud škola neobdrží vyplněný a podepsaný Zápisový lístek, uchazeč nemůže v září do 

školy nastoupit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soshlinky.cz/
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3. Kritéria přijetí v oborech vzdělání s výučním listem pro obor Elektrikář-

silnoproud, Aranžér 

 
Pro školní rok 2023/2024 škola stanovila termíny pro školní přijímací zkoušku v prvním 

kole přijímacího řízení takto: 

  

1. termín:   25. dubna 2023  

2. termín:   26. dubna 2023 

 

Náhradní termíny: 

1. termín:  9. května 2023 

 

Uchazečům bude čtrnáct dní před začátkem přijímacích zkoušek poslána pozvánka, kde 

jim bude sděleno i registrační číslo.   
 

Při přijímacím řízení bude škola přihlížet 

1. na školní přijímací zkoušku – pohovor s ověřením praktických dovedností  

2. na průměrný prospěch ze závěrečného a pololetního vysvědčení posledních dvou 

ročníků ZŠ (tercie a kvarty víceletého gymnázia).  

 

Bodové ohodnocení přijímacího řízení 

Přepočet prospěchu (společný průměr) ze závěrečného a pololetního vysvědčení 

posledních dvou ročníků ZŠ (tercie a kvarty víceletého gymnázia) nebo SOU  

Průměr 1,00 – 1,25 50 bodů 

Průměr 1,26 – 1,50 45 bodů 

Průměr 1,51 – 1,75 40 bodů 

Průměr 1,76 – 2, 00 35 bodů 

Průměr 2,01 – 2, 25 30 bodů 

Průměr 2,26 – 2,50 25 bodů 

Průměr 2,51 – 2,75 20 bodů 

Průměr 2,76 – 3, 00 10 bodů 

Průměr 3,01 -  

 

Bodové hodnocení školní přijímací zkoušky 

Praktické dovednosti Maximální počet 

bodů 

50bodů 

 

Počet bodů celkem  100 bodů 

 

 

Seznam přijatých uchazečů učebních oborů bude zveřejněn 28. dubna 2023 na veřejně 

přístupném místě v budově školy a na www.soshlinky.cz pod přiděleným registračním 

číslem (bude sděleno dopisem). 

 

V případě nepřijetí ke studiu obdržíte písemné Rozhodnutí ředitelky školy. Nejprve bude 

možnost nahlédnout do spisu (vyjádřit se k podkladům) ve pondělí 2. května 2023 

v kanceláři ředitelky školy od 8 do 14 hod.  

 

http://www.soshlinky.cz/
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V případě přijetí ke vzdělávání je třeba potvrdit úmysl stát se žákem uvedeného oboru 

odevzdáním zápisového lístku nejpozději 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků 

přijímacího řízení, tj. do 16. května 2023. 

 

Pokud škola neobdrží vyplněný a podepsaný Zápisový lístek, uchazeč nemůže v září do 

školy nastoupit. 

 

 

 

 

V Berouně dne 25. ledna 2023    Mgr. Eva Jakubová 

                ředitelka školy 


