
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace 

 
Příkaz ředitele č. 1/2021 

 
Přijímací řízení do prvních ročníků vzdělávání pro školní rok 2021/2022 

 

 K zajištění ustanovení  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon ) a ustanovení vyhlášky č.  353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání stanovuji : 

 
1. V souladu s  §60 zákona č. 561/2004 Sb  a §3   vyhlášky č. 353/2016 Sb., vyhlašuji I. kolo společného přijímacího 

řízení pro přijímání do prvního ročníku oborů vzdělávání na Střední odborné škole a středním odborném učilišti 
Hustopeče, příspěvková organizace. 
 
23-51-H/01 Strojní mechanik  
39-41-H/01 Malíř a lakýrník  
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 
36-52-H/01 Instalatér 
36-67-H/01 Zedník  
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 
18-20-M/01 Informační technologie 
26-51-H/01 Elektrikář ( zkrácená denní forma studia ) 
 

 
2. V souladu s  §60 zákona č. 561/2004 Sb.,  a §3 vyhlášky č.353/2016 Sb., stanovuji konání školní přijímací   zkoušky 

pro I. kolo přijímacího řízení pro denní  formu studijních oborů  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost , 18-20-
M/01 Informační technologie.  

 Termíny stanovuji na středu 14.4.2021 ( 1. termín ) a na pátek 15.4.2021 ( 2. termín ).  
Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury a matematiky se nekoná. 
V náhradním termínu je stanovena školní přijímací zkouška na 14.5.2021 (1. termín) a 15.5.2020 (2.termín ). 
Zkoušky budou konány písemnou formou Testu obecných studijních předpokladů . Obsah učiva je stanoven 
platnými RVP pro základní vzdělávání. Pozvánky k vykonání přijímací zkoušky budou uchazeči zaslány nejpozději 14 
dnů před konáním zkoušky. V náhradním termínu nejpozději 7 dnů před konáním zkoušky. 
 
Pro I. kolo přijímacího  řízení do učebních   oborů 23-51-H/01 Strojní mechanik , 39-41-H/01 Malíř a lakýrník , 
26-51-H/01 Elektrikář ,  26-51-H/02 Elektrikář- silnoproud,  36-52-H/01 Instalatér,   36-67-H/01 Zedník se 
přijímací zkoušky nekonají. Termín přijímacího řízení je pro tyto obory stanoven na středu 22.4.2021. 

 
3. V souladu s §60 zákona č. 561/2004 Sb.,  stanovuji jednotná kritéria pro I. kolo přijímacího řízení pro všechny 

uchazeče přijímané do jednotlivých  oborů vzdělávání.  ( Viz. příloha č.1 až 3 příkazu ředitele č.1/2021 ) 
 

4. V souladu s §60 zákona č. 561/2004 Sb.,  stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro I. kolo 
přijímacího řízení do oboru: 
23-51-H/01 Strojní mechanik, , denní forma        24 
39-41-H/01 Malíř a lakýrník , denní forma       24 
26-51-H/02 Elektrikář- silnoproud, denní forma       24 
36-52-H/01 Instalatér, denní forma        24 
36-67-H/01 Zedník , denní forma        24 
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma       30 
18-20-M/01 Informační technologie, denní forma       30 
26-51-H/01 Elektrikář, zkrácená denní forma       20
  

5. K zajištění ustanovení  odst.1, §16 vyhlášky č. 353/2016 Sb.,  stanovuji počet volných míst pro potřebu odvolacího 
řízení pro jednotlivé obory vzdělávání pro I. kolo přijímacího řízení.  
Počet určuji hodnotou 0. 
 

6. K zajištění §60 zákona č. 561/2004 Sb.,  a  §15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., zveřejňuji informace o I. kole přijímacího 
řízení (pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a kritéria přijímacího řízení ) způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ( www.sou-hustopece.cz ) na veřejně přístupném  místě ve škole ( úřední deska u 
hlavního vchodu ). Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve 
škole nejpozději v den přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky před jejím zahájením. V případě, že se přijímací 
zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační 
číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky. 
 

7. Termín pro podání přihlášek pro I. kolo přijímacího řízení je stanoven  do 1.3.2021. 
 

8. Ředitel školy může v rámci prvního kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání , jehož součástí je školní 
přijímací zkouška, dodatečně rozhodnout do 8. března 2021 o nekonání této zkoušky za předpokladu, že si tuto 
možnost výslovně vyhradil v jednotných kritériích přijímání a zároveň je počet přijatých přihlášek nižší nebo roven 
vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání. 

 
 
 
V Hustopečích dne 30.1.2021       Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel školy 
 
Seznam příloh: 
Příloha č.1 – Kritéria přijímacího řízení ( pro obory středního vzdělávání s výučním listem ) 
Příloha č.2 – Kritéria přijímacího řízení ( pro obory středního vzdělávání s výučním listem, zkrácená forma ) 
Příloha č.3 – Kritéria přijímacího řízení ( pro obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou ) 
 
 



Rozdělovník: ředitel, sekretariát, ZŘTV, ZŘPV, VÚES, VÚTZB, VÚŠJ, VÚMAK, správce webových stránek školy Mgr. Brokeš, 
správce SW Bakalář Ing. Nováková, školní metodik prevence Ing. Gergelová,  výchovná poradkyně Mgr. Bališová 


