
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 

 

 

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 

 

Přijímání ke studiu v SOU Domažlice ve školním roce 2019/2020 

Přijímací zkoušky se v SOU Domažlice do tříletých oborů vzdělání 

zakončených výučním listem konat nebudou. Do čtyřletých oborů 

vzdělání a dvouletého denního nástavbového studia zakončených 

maturitní zkouškou se konají jednotné přijímací zkoušky z českého 

jazyka a literatury a matematiky. 

 

Kritéria pro přijetí žáka ke studiu: 

1) Do tříletých oborů zakončených výučním listem: 

- počet bodů za průměrný prospěch na konci 1. pololetí 8. 

ročníku ZŠ, průměrný prospěch na konci 8. ročníku ZŠ a 

průměrný prospěch na konci 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, 

- cílová kapacita jednotlivých oborů vzdělání podle 

Rozhodnutí MŠMT o zařazení SOU Domažlice do rejstříku 

škola a školských zařízení, odsouhlasené výkony na školní 

rok 2019/2020 – maximální počty přijímaných žáků, 

- kapacita počtu pracovních míst pro odborný výcvik, 

- zdravotní způsobilost – nutné potvrzení od lékaře na 

přihlášce ke studiu zvoleného oboru (nařízení vlády č. 

211/2010 Sb.), 

- zohlednění změněné pracovní schopnosti. 

 

 



2) Do čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou: 

- počet bodů za průměrný prospěch na konci 1. pololetí 8. 

ročníku ZŠ, průměrný prospěch na konci 8. ročníku ZŠ a 

průměrný prospěch na konci 1. pololetí 9. ročníku ZŠ – váha 

40 %, 

- počet bodů z jednotných přijímacích zkoušek z českého 

jazyka a literatury a z matematiky – váha 60 %, 

- cílová kapacita jednotlivých oborů vzdělání podle 

Rozhodnutí MŠMT o zařazení SOU Domažlice do rejstříku 

škola a školských zařízení, odsouhlasené výkony na školní 

rok 2019/2020 – maximální počty přijímaných žáků, 

- kapacita počtu pracovních míst pro odborný výcvik, 

- zdravotní způsobilost – nutné potvrzení od lékaře na 

přihlášce ke studiu zvoleného oboru (nařízení vlády č. 

211/2010 Sb.), 

- zohlednění změněné pracovní schopnosti. 

 

3) U nástavbového studia: 

- u nástavbového studia počet bodů za průměrný prospěch na 

konci 1. ročníku, na konci 2. ročníku a v 1. pololetí resp. na 

konci 3. ročníku oborů vzdělání poskytujících střední 

vzdělání s výučnín listem – váha 40 %, 

- počet bodů z jednotných přijímacích zkoušek z českého 

jazyka a literatury a z matematiky – váha 60 %, 

- cílová kapacita jednotlivých oborů vzdělání podle 

Rozhodnutí MŠMT o zařazení SOU Domažlice do rejstříku 

škola a školských zařízení, odsouhlasené výkony na školní 

rok 2019/2020 – maximální počty přijímaných žáků, 

- kapacita počtu pracovních míst pro praxi, 

- zdravotní způsobilost – nutné potvrzení od lékaře na 

přihlášce ke studiu zvoleného oboru (nařízení vlády č. 

211/2010 Sb.), 

- zohlednění změněné pracovní schopnosti. 



Řádné termíny konání jednotných testů pro uchazeče do čtyřletých 

oborů zakončených maturitní zkouškou a dvouletého denního 

nástavbového studia zakončeného maturitní zkouškou – 1. řádný 

termín 12. 4. 2019 a 2. řádný termín 15. 4. 2019. 

Náhradní termíny konání jednotných testů pro uchazeče do 

čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou a dvouletého 

denního nástavbového studia – 1. termín 13. 5. 2019 a 2. termín 14. 

5. 2019. 

 

Přihlášky ke studiu do 1. kola přijímacího řízení je možné podat do 1. 

března 2019. 

 

Výsledky přijímacího řízení budou pro tříleté učební obory 

zakončených výučnín listem zveřejněny na internetových stránkách 

dne 22. 4. 2019 na adrese www.soudom.cz (úřední deska), pro MPV 

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

 

Výsledky přijímacího řízení pro čtyřleté obory zakončené maturitní 

zkouškou a dvouleté denní nástavbové studium budou zveřejněny na 

internetových stránkách dne 30. 4. 2019 dle zaslání výsledků 

hodnocení z CERMATU 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 

 

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


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 den 29. 1. 2019 

                                                                         Mgr. Zdeňka Buršíková 

                                                                         ředitelka SOU Domažlice 

 

 

 

 

 

 

 


