
 

 
 

 

Příkaz ředitele školy č. 1/2021 
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Příkaz nabývá účinnosti ode dne: 22. 1. 2021 
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Přijímací řízení 

 

Vážení uchazeči, 

naše škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353 

vyhlašuje jménem ředitele, Mgr. Petra Patáka, DiS., ve shodě s § 59, § 60, § 60a, § 60b, § 60c, § 60d, 

§ 60e, § 60f, § 60g, §  83 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a vyhlášky                            

č. 353/2016 Sb., č. 233/2020 Sb., nařízení vlády č. 211/2010 Sb.,  vše v platném znění, přijímací řízení 

pro tyto obory: 

 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou: 

 

37-42-M/01 Logistické a finanční služby; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání 

75-41-M/01 Sociální činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání 

 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (nástavbové studium): 

 

64-41-L/51 Podnikání; délka vzdělávání 2 roky; denní forma vzdělávání 

 

Střední vzdělání s výučním listem: 

 

65-51-H/01 Kuchař – číšník; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání 

66-51-H/01 Prodavač; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání 

66-52-H/01 Aranžér; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání 

 

 

Přihláška ke studiu 

V případě zájmu o obor je možné si vyzvednout přihlášku na studijním oddělení školy nebo jsou ke stažení 

na webových stránkách školy (www.sosasoukladno.cz). Přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího 

řízení podle § 60a odst. 5 školského zákona podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče řediteli příslušné střední školy průběžně nejpozději do 1. března 2021 pro všechny obory 

vzdělávání. 

Na přihlášce mohou uchazeči uvést až dvě školy (nebo jednu se dvěma obory) v pořadí podle zájmu. 

Upozornění! Pořadí škol (oborů) musí být shodné na obou tiskopisech. 

Přidělení registračního čísla uchazečům 

Registrační číslo bude uchazeči sděleno osobně při převzetí přihlášky či v informačním dopise. Ten bude 

uchazečům o maturitní i učební obory rozeslán nejpozději v týdnu od 15. března do 19. března 2021. Pod 

registračním číslem bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení na webových stránkách 

školy www.sosasoukladno.cz a na vstupních dveřích školy. 

http://www.sosasoukladno.cz/


Jednotná zkouška přijímacího řízení  

 (týká se pouze uchazečů nástavbového studia) 

V přijímacím řízení v oboru vzdělání s maturitní zkouškou – 64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium se 

koná jednotná přijímací zkouška dle § 60 odst. 5 školského zákona  z českého jazyka a literatury a 

z matematiky. Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z předmětu Český jazyk a literatura                         

(60 minut) a Matematika a její aplikace (70 minut). 

Jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení              

ve 2 termínech. Do celkového hodnocení uchazeče se pro rozhodnutí o přijetí započítá lepší výsledek dílčí 

části jednotné zkoušky. 

 

Studium 
První kolo - 

první termín 
První kolo - 

druhý termín 
Náhradní termín                   

k prvnímu termínu 
Náhradní termín                   

k druhému termínu 

Čtyřleté  12. 4. 2021 13. 4. 2021 12. 5. 2021 13. 5. 2021 

 

V případech, kdy jednotnou zkoušku konají cizinci, kterým se promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a 

literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ředitel školy ve spolupráci s Centrem redukované 

hodnocení všech přijímaných uchazečů. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého 

jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného 

pořadí uchazečů. 

 

POZVÁNKA K JEDNOTNÉ ZKOUŠCE s informacemi k přijímacímu řízení bude zákonným zástupcům 

uchazečů (plnoletým uchazečům) v prvním kole přijímacího řízení předána či rozeslána nejpozději 14 dní 

před termínem konání této zkoušky. Konkrétní termín bude zveřejněn na webových stránkách školy.  

Pozvánka ke konání přijímací zkoušky v náhradním termínu se zasílá uchazeči nejpozději 7 dní před konáním 

zkoušky. V případě potřeby kontaktujte studijní oddělení na tel. 312 278 041. 

 

V souladu s vydaným Opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT -

43073/2020-3 ze dne 5. 1. 2021 ředitel školy rozhodl, že se ve školním roce 2020/2021 jednotná přijímací 

zkouška pro čtyřleté maturitní obory NEKONÁ a je nahrazena školní přijímací zkouškou.  

 

Školní zkouška přijímacího řízení 

V přijímacím řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou se ve školním roce 2020/2021 koná školní 

přijímací zkouška.   

Školní přijímací zkouška proběhne distanční formou – on-line. Podrobné informace budou zaslány uchazeči 

v informačním dopise. Test se skládá z předmětu Český jazyk a literatura a Matematika, v rozsahu RVP 

ZŠ. 

 



 

INFORMACE KE ŠKOLNÍ ZKOUŠCE budou s dalšími informacemi k přijímacímu řízení zákonným 

zástupcům uchazečů (plnoletým uchazečům) v prvním kole přijímacího řízení předány či rozeslány 

prostřednictvím informačního dopisu a konkrétní termíny a harmonogram bude zveřejněn i na webových 

stránkách školy.  

 

Školní zkouška se nemusí konat v případě, kdy škola obdrží počet přihlášek ke studiu do konkrétního oboru, 

který nepřevýší plánovaný počet přijímaných. Následně může ředitel školy rozhodnout, zda zkoušky uplatní, 

nebo se vůbec konat nebudou a o přijetí ke studiu se bude rozhodovat na základě jiných kritérií. Rozhodnutí 

o nekonání školní zkoušky škola zveřejnění na školním webu nejpozději do 8. března a zároveň 

informuje uchazeče prostřednictvím e-mailových kontaktů uvedených na přihlášce (nejpozději do                 

19. března 2020). 

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 

Ředitel školy zveřejní výsledky pořadí uchazečů pod registračním číslem. 

Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní na veřejně přístupném místě v budově školy (na skleněnou výplň 

vchodových dveří) a na webových stránkách školy, www.sosasoukladno.cz, seznam přijatých uchazečů 

pod registračním číslem ve čtvrtek 22. dubna 2021 pro učební obory, ve středu 28. dubna 2021 pro 

maturitní obory a ve čtvrtek 29. dubna 2021 pro maturitní obory – nástavba. 

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená. Rozhodnutí o přijetí se nebude zasílat 

poštou. Písemné rozhodnutí si můžete vyzvednout osobně na studijním oddělení školy (nachází se u 

vchodu) při odevzdání zápisového lístku.  

 

Zápisový lístek 

V případě přijetí je přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče povinen doručit škole             

do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků, tj. do 6. května 2021 pro učební obory, do 12. května 

2021 pro maturitní obory, přijímacího řízení zápisový lístek a tím potvrdit úmysl vzdělávat se na naší střední 

škole. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poskytovateli 

poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se ve 

střední škole zápisovým lístkem, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto 

uchazeče ke vzdělávání.  Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč 

chce uplatnit zápisový lístek na škole, kam byl přijat na základě odvolání. Tato povinnost se nevztahuje na 

přijaté uchazeče do nástavbového studia Podnikání. 

 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání 

Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána dne 26. dubna 2021 uchazečům do učebních oborů a dne 30. dubna 

2021 uchazečům do maturitních oborů prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nepřijatí uchazeči 



se mohou informovat telefonicky na studijním oddělení školy na tel. čísle: 312 278 041 nebo 312 278 043 po 

zveřejnění výsledků, o dalších možnostech vzdělávání na naší škole (odvolání, případně volná místa v jiných 

oborech). 

Nepřijatý uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. V případě zájmu bude odvolání                    

se zletilým žákem nebo se zákonným zástupcem nezletilého žáka sepsáno na studijním oddělení školy.                

V případě nepřijetí doporučujeme odvolání podat.  Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od doručení 

rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odbor školství, Zborovská 11, 

Praha 5, prostřednictvím naší školy.  

 

2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení 

Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě hodnocení průměrného prospěchu                  

(1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku). V případě rovnosti bodů rozhodne                      

o pořadí uchazečů prospěch z předmětů, viz seznam jednotlivých oborů. 

Další kola přijímacího řízení budeme vyhlašovat do naplnění maximální kapacity tříd v jednotlivých oborech.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Jednotná kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 
pro jednotlivé obory vzdělávání 

 
 

ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY  

 

Podmínky přijetí ke studiu: 

 úspěšné ukončení školní docházky doložené vysvědčením  

 Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základní školy před splněním povinné školní docházky 
nebo řádného splnění povinné školní docházky, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, 
pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy. 

 zdravotní způsobilost pro výkon praxe - potvrzení od lékaře na přihlášce (pouze u oboru vzdělání 
75-41-M/01 Sociální činnost) 

 

O přijetí ke vzdělávání rozhodne pořadí stanovené na základě: 

 průměrného prospěchu za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ (20%) 

 průměrného prospěchu za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (20%) 

 výsledku školní přijímací zkoušky (60%) 

 

Při případné rovnosti dosažených bodů budou dalšími kritérii: 

 prospěch v předmětech v pořadí matematika, český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního 
ročníku ZŠ) 

 

37-42-M/01 Logistické a finanční služby; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání * 

 Počet přijímaných žáků: 32 

 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání * 

 Počet přijímaných žáků: 32 

 

75-41-M/01 Sociální činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání * 

 Počet přijímaných žáků: 32 

 

 

Způsob hodnocení 

 

 Školní přijímací zkouška – uchazeč může v testu dosáhnout max. 100 bodů, které tvoří 60% 
z celkového výsledku (sečtené body vynásobíme koeficientem 0,6). 

 

 Průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku – 

uchazeč může dosáhnout max. 100 bodů, které tvoří 40% z celkového výsledku. Do průměru 1,2 
žák dostane 100 bodů, za průměr horší než 1,2 se odečte za každou setinu od 100 bodů 0,5 bodu 
až do průměru 2,5. Za průměr horší než 2,5 je 0 bodů. Každé vysvědčení se počítá zvlášť a násobí 
se koeficientem 0,20 (20% za každé vysvědčení). 

  

 

 



TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY  

 

Podmínky přijetí ke studiu: 

 úspěšné ukončení školní docházky doložené vysvědčením  

 zdravotní způsobilost pro výkon praxe ve zvoleném oboru (potvrzení od lékaře na přihlášce) 

 Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základní školy před splněním povinné školní docházky 
nebo řádného splnění povinné školní docházky, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, 
pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy. 

 

O přijetí ke vzdělávání do oboru Aranžér, Kuchař – číšník, Prodavač rozhodne pořadí stanovené na 
základě: 

 

 průměrného prospěchu za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ (40%) 

 průměrného prospěchu za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (40%) 

 známka z chování (20%) 

 

Při případné rovnosti dosažených bodů budou dalšími kritérii: 

 prospěch v daném předmětu (viz jednotlivé obory) 

 

65-51-H/01 Kuchař – číšník; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání * 

 Při případné rovnosti dosažených bodů bude dalším kritériem prospěch v předmětech v pořadí 
matematika, český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ). 

 Počet přijímaných žáků: 60 

 

66-52-H/01 Aranžér; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání * 

 Při případné rovnosti dosažených bodů bude dalším kritériem prospěch v předmětech v pořadí 
výtvarná výchova, matematika, český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ).  

 Počet přijímaných žáků: 32 

 

66-51-H/01 Prodavač; délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání * 

 Při případné rovnosti dosažených bodů bude dalším kritériem prospěch v předmětech v pořadí 
matematika, český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ). 

 Počet přijímaných žáků: 32 

 

 

Způsob hodnocení 
 

 Průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku – 
uchazeč může dosáhnout max. 100 bodů (viz tabulka), které tvoří 80% z celkového výsledku. Do 
průměru 1,5 žák dostane 100 bodů, za průměr horší než 1,5 se za každou setinu odečte od 100 
bodů 0,5 bodu. Každé vysvědčení se počítá zvlášť a násobí se koeficientem 0,40 (40% za každé 
vysvědčení). 
 
 

 Známka z chování za 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku – uchazeč 

může dosáhnout max. 100 bodů, které tvoří 20% z celkového výsledku (viz tabulka). Získané bodové 
ohodnocení vynásobíme koeficientem 0,2. 
 



 

Známka z chování  Velmi dobré Uspokojivé  Neuspokojivé 

Bodové ohodnocení  100 50 0 

 

 

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 

 

Podmínky přijetí ke studiu: 

 úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem; dokladem o ukončení je výuční list  

 Závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem, předloží uchazeč 
neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se 
stane žákem školy. 

 

O přijetí ke vzdělávání rozhodne pořadí stanovené na základě: 
 

 výsledku jednotné přijímací zkoušky (60%) 

 průměrného prospěchu za 1. pololetí 2. ročníku SŠ (20%)    

 průměrného prospěchu za 1. pololetí 3. ročníku SŠ (20%) 

 

Při případné rovnosti dosažených bodů bude dalším rozhodujícím kritériem prospěch v předmětu viz  
obor. 

 

64-41-L/51 Podnikání; délka vzdělávání 2 roky; denní forma vzdělávání 

 Při případné rovnosti dosažených bodů bude dalším kritériem prospěch v předmětech v pořadí 
matematika, český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku SŠ). 

 Počet přijímaných žáků: 32 

 

 

Způsob hodnocení 

 Jednotné přijímací zkouška – písemný test z předmětu Matematika a Český jazyk a literatura - 
uchazeč může dosáhnout max. 100 bodů (50 bodů z Matematiky a 50 bodů z Českého jazyka), které 
tvoří 60% celkového výsledku (sečtené body z obou testů vynásobíme koeficientem 0,6). Uchazeč 
bude hodnocen v případě, že dosáhne alespoň 25 bodů u testu z předmětu Matematika a Český 
jazyk a literatura. 
 

 Průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku – 

uchazeč může dosáhnout max. 100 bodů, které tvoří 40% z celkového výsledku. Do průměru 1,2 
žák dostane 100 bodů, za průměr horší než 1,2 se odečte za každou setinu od 100 bodů 0,5 bodu 
až do průměru 2,5. Za průměr horší než 2,5 je 0 bodů. Každé vysvědčení se počítá zvlášť a násobí 
se koeficientem 0,40 (20% za každé vysvědčení). 

 
 
Přijímací zkoušky úspěšně vykonají ti uchazeči o studium, kteří splní všechny výše uvedená 
kritéria a dosáhnou minimálního bodového hodnocení v přijímacím řízení 50 bodů. 
 
 

Příloha č. 1 – Harmonogram přijímacího řízení pro maturitní obory 

Příloha č. 2 – Harmonogram přijímacího řízení pro maturitní obory – nástavbové studium 



Příloha č. 3 – Harmonogram přijímacího řízení pro učební obory  

 
 
 
 
Kladno 22. 1. 2021 
 
 
 
 
……………………………….. 
       Mgr. Petr Paták, DiS. 
             ředitel školy  


