
                        Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 

 
 

Kritéria přijímání ke studiu v SOU Domažlice         

pro školní rok 2022/2023  

5. kolo a další kola  přijímacího řízení 
 

 

Přijímací zkoušky se v SOU Domažlice: 

 
- do tříletých oborů vzdělání zakončených výučním listem nekonají, 

 

- do čtyřletých oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou se 

požaduje předložení výsledků jednotných přijímacích testů z českého 

jazyka a literatury a matematiky z 1. kola příjímacího řízení.  
 

Kritéria pro přijetí žáka ke studiu:  
 

A) do tříletých oborů zakončených výučním listem:  
 

1. Počet bodů za znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení - 

průměrný prospěch  v 1. pololetí  a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ  a  průměrný  

prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.(hodnotící tabulka č. 1) 

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle počtu bodů získaných na základě výše 

vedených kritérií. V případě stejného celkového průměrného prospěchu rozhodují 

známky z českého jazyka a matematiky. 

Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity oboru. Na prvním místě se umístí 

uchazeč s nejvyšším počtem získaných bodů – maximálně 66 bodů.  

 

U uchazečů, kteří se hlásí ke studiu na SŠ a ukončili ZŠ ve školním roce 

2020/2021, nebude hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí 8. třídy školního roku 

2019/2020 v souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol pandemie koronaviru 

SARS COV-2 (hodnotící tabulka č.2).   

 

2. Cílová kapacita jednotlivých oborů vzdělání podle Rozhodnutí MŠMT                   

o zařazení SOU Domažlice do rejstříku škol a školských zařízení, odsouhlasené 

výkony na školní rok 2022/2023 – maximální počty přijímaných žáků. 

 

3. Kapacita počtu pracovních míst pro odborný výcvik. 

 

4. Zdravotní způsobilost – nutné potvrzení od lékaře na přihlášce ke studiu 

zvoleného oboru (nařízení vlády č. 211/2010 Sb.). 

 

5. U cizinců: vyžadujeme oprávněnost pobytu cizinců, kteří nejsou občany EU nebo 

jeho rodinným příslušníkem, na území ČR (§ 20, odst.3 školského zákona).  

 



6. U cizinců: V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce.  

Písemnosti (o ukončení 9-leté školní docházky) vyhotovené v cizím jazyce musí 

účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném 

překladu do jazyka českého (§ 16, odst. 1 a 2 správního řádu, zákon č. 500/2004 

Sb. ve znění pozdějších předpisů)  

 

B) do čtyřletých oborů zakončených maturitních zkouškou:  

 

1. Počet bodů za znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení - 

průměrný prospěch v 1. pololetí a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a průměrný prospěch 

v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (hodnotící tabulka č.1). 

V případě stejného celkového průměrného prospěchu rozhodují známky z českého 

jazyka a matematiky. 

Žák nesmí být v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ z žádného 

předmětu klasifikován stupněm 5 (nedostatečný). 

Minimální počet bodů za prospěch je 15 – nutná podmínka pro přijetí.   

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle počtu bodů získaných na základě 

prospěchu ZŠ, tj. max. 66 bodů – váha 40 %.  

 

U uchazečů, kteří se hlásí ke studiu na SŠ a ukončili ZŠ ve školním roce 

2020/2021, nebude hodnoceno vysvědčeni za 2.pololetí 8.třídy školního roku 

2019/2020 v souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol pandemie koronaviru 

SARS COV-2 (hodnotící tabulka č. 2). 

 

2. Počet bodů z jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury           

a z matematiky dle jednotného zadání z českého jazyka a literatury                        

a z matematiky, za které mohou získat max. 100 bodů (50 bodů za ČJL+50 bodů 

za MAT) – váha 60 %. 

Uchazeč, který nevykonal písemné testy, nesplnil podmínku přijímacího řízení a 

nemůže být ke studiu přijat.  

Při rovnosti bodů rozhoduje další kritérium v pořadí: větší hodnota bodového 

hodnocení z písemných testů dle jednotného zadání z českého jazyka a literatury a 

z matematiky, určená jako součet bodů z jednotlivých testů. 

  

3. Cílová kapacita jednotlivých oborů vzdělání podle Rozhodnutí MŠMT o zařazení 

SOU Domažlice do rejstříku škol a školských zařízení, odsouhlasené výkony na 

školní rok 2022/2023- maximální počty přijímaných žáků.  

  

4. Kapacita počtu pracovních míst pro odborný výcvik. 

 

5. Zdravotní způsobilost – nutné potvrzení od lékaře na přihlášce ke studiu 

zvoleného oboru (nařízení vlády č. 211/2010 Sb.). 

 

6. U cizinců: vyžadujeme oprávněnost pobytu cizinců, kteří nejsou občany EU nebo 

jeho rodinným příslušníkem, na území ČR (§ 20, odst. 3 školského zákona)  

 

7. U cizinců: V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. 

Písemnosti (o ukončení 9-leté školní docházky) vyhotovené v cizím jazyce musí 

účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném 



překladu do jazyka českého (§ 16, odst. 1 a 2 správního řádu, zákona č. 500/2004 

Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

Přihlášky ke studiu do 5.kola a dalších kol  přijímacího řízení je možné 

podat  - viz. vyhlášení jednotlivých kol přijímacího řízení (www.soudom.cz)  

 

V případě volby čtyřletého oboru Gastronomie L0+H musíte do Přihlášky ke studiu na 

SŠ vyplnit v řádce (1.škola) oba obory: 65-41-L/01 Gastronomie L0+H, 65-51-H/01 

Kuchař – číšník (z toho důvodu, že žáci ve 3. ročníku mohou konat závěrečnou zkoušku 

oboru kuchař – číšník).  

 

V případě volby čtyřletého oboru 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik L0+H musíte do 

Přihlášky ke studiu na SŠ vyplnit v řádce (1.škola) oba obory: 26-41-L/01 Mechanik 

elektrotechnik L0+H, 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (z toho 

důvodu, že žáci ve 3.ročníku mohou konat závěrečnou zkoušku oboru Elektromechanik 

pro zařízení a přístroje.   

 

Výsledky přijímacího řízení budou pro tříleté učební obory zakončených 

výučním listem a pro čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou 

zveřejněny na internetových stránkách  na adrese www.soudom.cz (úřední 

deska), pro MPV Stod na adrese www.soudom-stod.cz (úřední deska).  

   
Doručovací adresa pro přihlášky do oborů vzdělání vyučovaných v Domažlicích: 

 

Střední odborné učiliště Domažlice 

Prokopa Velikého 640 

344 01 Domažlice  

 

Doručovací adresa pro přihlášky do oborů vzdělání vyučovaných v místě poskytovaného 

vzdělání Stod:  

 

Střední odborné učiliště Domažlice – MPV Stod 

Plzeňská 245 

333 01 Stod  

 

  

V Domažlicích dne 30.8.2022 

                 

                                                                                 Mgr. Zdeňka Buršíková 

                                                                                 ředitelka SOU Domažlice 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soudom.cz/
http://www.soudom-stod.cz/


 

 

 

 

 


