
 S T Ř E D N Í  O D B O R N É  U Č I L I Š T Ě  UHERSKÝ BROD, 
Svat. Čecha 1110, Uherský Brod 

 

      VS č.:    522/2021  

        Doba platnosti od:   15. 1. 2021 

        Zrušovací klausule: --- 

 
 

Vnitřní směrnice ředitele č. 522/2021  
 

 

Kritéria přijímacího řízení uchazečů do 1. ročníku oborů E – 
ukončené výučním listem 

ve školním roce 2021/2022 pro 1. kolo a následující kola přijímacího řízení 
 

Ředitel SOU Uherský Brod určuje postup při přijímacím řízení žáků ZŠ a Speciálních škol do 
1.ročníku všech  oborů vzdělání E pro školní rok 2020/2021. 
 

Ke studiu v oborech SOU se nebudou konat přijímací zkoušky, a to v žádném kole 
přijímacího řízení.  

 
Komise:  - předseda: Ing. Jiří Polanský 

- členové: Ing. Petr Nečas 
  Bc.  Miroslav Medek 

Termín podání přihlášek ke studiu: do 1. 3. 2021 

 

Termín zveřejnění výsledků příjímacího řízení: 29. 4. 2021 na webových stránkách školy a na 

veřejně přístupné nástěnce školy. 

 

Kritéria pro 1. Kolo a následující kola přijímacího řízení: 

Na základě zájmu o zvolený obor ředitel určí počty žáků ve třídách, přitom bude přihlížet 
k materiálně technickému zajištění, personálnímu zajištění i náročnosti oboru.  
 

Přijímací řízení se řídí podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a Vyhlášky MŠMT 

č. 671/2004 Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a 

následujícími kritérii (Podmínky přijetí):  

Cizinci, jejichž rodným jazykem není čeština, musí vykonat ve škole zkoušku z českého 
jazyka, v níž prokáže, že jazyku rozumí. 

Uchazeči musí splnit: 
1. zdravotní předpoklady pro absolvování oboru (doloženo lékařem) 
2. musí mít splněnou základní školní docházku (doloženo). 

 
 
  



1.1. Kritéria přijetí do oboru E Potravinářské práce a Opravářské práce 

1. s nejlepším dosaženým prospěchem za první pololetí 9. ročníku (nebo jiného   
posledního ročníku v základním vzdělávání) 
2.  s bezproblémovým chováním na ZŠ (popř. jiné škole) 
3. musí doložit posudek nebo rozhodnutí  o zdravotní postižení nebo znevýhodnění 
nebo o sociálním znevýhodnění 
 

Obor bude otevřen při minimálním počtu 4 zájemců. 
 
 V případě převisu poptávky se upřednostňují s nejlepším dosaženým průměrem ze 
všech předmětů prvního pololetí posledního ročníku základní školy (chování se 
nehodnotí, není-li žák hodnocen nebo klasifikován, připočítává se do průměru jako 
dostatečný, bude-li z předmětu uvolněn, započítá se jako chvalitebný). V případě, že 
uchazeč nedoloží do začátku konání přijímací zkoušky vysvědčení za první pololetí 
posledního ročníku základní školy, je mu stanoven průměr nedostatečně. 
Při rovnosti průměrů se přihlíží k lepšímu hodnocení z Českého jazyka a následně 
z matematiky. 
 

1.2.Kritéria přijetí do oboru E Pečovatelské služby 
 

1) Splnění povinné školní docházky 

2) Splnění zdravotní způsobilosti 

3) V rámci přijímacího řízení žák absolvuje přijímací pohovor ( dle zákona 561/2004 Sb., 

§60, odst.3), ve kterém prokáže : 

a)  Odpovědnost za vlastní myšlení 

b) Slušné chování 

c) Komunikativní dovednosti 

d) Ovládání práce s textem 

e) Znalost informačních zdrojů 

f) Vyjadřování a vystupování v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

g) Rozpoznávání základních tvarů předmětů a jejich vzájemné polohy v rovině i 

prostoru 

 

Obor bude otevřen při minimálním počtu 14 zájemců. 
 

Stanovené počty přijímaných žáků 

Obor vzdělání Počet přijímaných žáků 

Potravinářské práce (29-51-E/02) 8 

Opravářské práce (41-55-E/01) 14 

Pečovatelské služby (75-41-E/01) 14 

 

Informace o zveřejnění výsledku přijímacího řízení: 

Výsledek přijímacího řízení v případě přijetí žáka do zvoleného oboru bude zveřejněn 29. dubna 2021 

na úřední desce školy a na webu školy (www.ssuhbrod.cz). Přijatý uchazeč bude zveřejněn pod 

přiděleným registračním číslem. 

Škola nemá povinnost v případě přijetí žáka do vzdělávání toto žáku písemně oznamovat! 



Přitom žák má povinnost do 10-ti dnů od zveřejnění výsledků přijetí na úřední desce školy zaslat škole 

zápisový lístek. V případě, že tak neučiní, zanikají mu právní účinky rozhodnutí o přijetí na střední 

školu. 

Zdravotní podmínky pro přijetí ke vzdělání v E oborech 
 

Učební obor je určen žákům s lehkým mentálním postižením, doporučení SPC a dále 

do 25% stavu třídy i s jiným, než mentálním postižením na doporučení školského 

poradenského pracoviště. Obor je určen žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku, 

přijímáni jsou žáci, kteří úspěšně ukončili devátý ročník speciální školy. 

Zdravotní způsobilost vychází z přílohy č. 2 k nařízení vlády č.211/2010 Sb. K přijetí 

ke studiu je nutný dobrý zdravotní stav dle posouzení příslušného registrujícího praktického 

lékaře - zejména vylučující:  

Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující 

zátěž páteře.  

Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující 

činnosti ve vynucené poloze a činnosti vyžadující středně velkou zátěž.  

Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a 

koordinaci pohybů. 

Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 

(poruchy hrubé i jemné motoriky). 

Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 

alergických. 

Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění 

alergických. 

Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest. 

Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a 

kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 

nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví. 

Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu 

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením 

pro přijetí je možné pouze po konzultaci s lékařem. 

 

 

 

 

V Uherském Brodě 15. 1. 2020       

         Ing. Jiří Polanský  

                        ředitel SOU  

  



 

 S T Ř E D N Í  O D B O R N É  U Č I L I Š T Ě  UHERSKÝ BROD, 
Svat. Čecha 1110, Uherský Brod 

 

      VS č.:  523/2021 

        Doba platnosti od: 15. 1. 2021 

        Zrušovací klausule: --- 

 
 

Vnitřní směrnice ředitele č. 523/2021 
 

Kritéria přijímacího řízení uchazečů do 1. ročníku oborů H – 
ukončené výučním listem 

ve školním roce 2021/2022 pro 1. kolo a následující kola přijímacího řízení 

Ředitel SOU Uherský Brod určuje postup při přijímacím řízení žáků ZŠ do 1.ročníku všech  
oborů vzdělání H pro školní rok 2021/2022. 
 

Ke studiu v oborech SOU se nebudou konat přijímací zkoušky, a to v žádném kole 
přijímacího řízení.  

 
Komise:  - předseda: Ing. Jiří Polanský 

- členové: Ing. Petr Nečas 
Bc. Miroslav Medek 

Termín podání přihlášek ke studiu:  do 1. 3. 2021 

 

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 29. 4. 2021 na webových stránkách školy a na 

veřejně přístupné nástěnce školy. 

 

Kritéria pro 1. Kolo a následující kola přijímacího řízení: 

Na základě zájmu o zvolený obor ředitel určí počty žáků ve třídách, přitom bude přihlížet 
k materiálně technickému zajištění, personálnímu zajištění i náročnosti oboru.  
 

Přijímací řízení se řídí podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a Vyhlášky MŠMT 

č. 671/2004 Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a 

následujícími kritérii (Podmínky přijetí):  

Cizinci, jejichž rodným jazykem není čeština, musí vykonat ve škole zkoušku z českého 

jazyka, v níž prokáže, že jazyku rozumí. 

 
Uchazeči musí splnit: 

 
1. zdravotní předpoklady pro absolvování oboru (doloženo lékařem) 

2. musí mít splněnou základní školní docházku (doloženo). 

 



Kritéria přijetí do oboru H: 

                

1. s nejlepším dosaženým prospěchem za první pololetí 9. ročníku (nebo jiného posledního 

ročníku v základním vzdělávání) 

2. s bezproblémovým chováním na ZŠ (posuzuje se snížená známka z chování) 

  Obor bude otevřen při minimálním počtu 5 uchazečů. 

 V případě převisu poptávky se upřednostňují s nejlepším dosaženým průměrem ze všech předmětů 

prvního pololetí posledního ročníku základní školy (chování se nehodnotí, není-li žák hodnocen nebo 

klasifikován, připočítává se do průměru jako dostatečný, bude-li z předmětu uvolněn, započítá se jako 

chvalitebný). V případě, že uchazeč nedoloží do začátku konání přijímací zkoušky vysvědčení za 

první pololetí posledního ročníku základní školy, je mu stanoven průměr nedostatečně.  

Při rovnosti průměrů se přihlíží k lepšímu hodnocení z Českého jazyka a následně z matematiky 

Stanovení počtu přijímaných žáků 

Obor vzdělání 
Počet 
přijímaných 
žáků 

Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-
H/01) 

30 

Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01) 30 

Zahradník –zaměření Krajinář (41-52-H/01) 24 

Pekař (29-53-H/01) 12 

Malíř a lakýrník zaměř.dekoratér  (39-41-H/01) 12 

Tesař (36-64-H/01) 12 

Podlahář (36-59-H/01) 12 

Instalatér (36-52-H/01) 12 

Klempíř (23-55H/01) 12 

Zedník (36-67-H/01) 12 

Zemědělec (41-51-H/01) 8 

    

Informace o zveřejnění výsledku přijímacího řízení: 

Výsledek přijímacího řízení v případě přijetí žáka do zvoleného oboru bude zveřejněn 29. dubna 2021 

na úřední desce školy a na webu školy (www.ssuhbrod.cz). Přijatý uchazeč bude zveřejněn pod 

přiděleným registračním číslem. 

Škola nemá povinnost v případě přijetí žáka do vzdělávání toto žáku písemně oznamovat! 

Přitom žák má povinnost do 10-ti dnů od zveřejnění výsledků přijetí na úřední desce školy zaslat škole 

zápisový lístek. V případě, že tak neučiní, zanikají mu právní účinky rozhodnutí o přijetí na střední 

školu. 

 

 

V Uherském Brodě 15. 1. 2020       

         Ing. Jiří Polanský  

                        ředitel SOU  

  

http://www.ssuhbrod.cz/


S T Ř E D N Í  O D B O R N É  U Č I L I Š T Ě  UHERSKÝ BROD,  
Svat. Čecha 1110, Uherský Brod 

 

        VS č.    524/2021 

        Doba platnosti od:   15. 1. 2021 

        Zrušovací klausule:  --- 

 
 

Vnitřní směrnice ředitele č. 524/2021 
 
 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku nástavbového studia 
v oboru vzdělávání 

 Podnikání, denní a dálkové formy 64-41-L/51 
 

ve školním roce 2021/2022 pro 1. kolo a následující kola přijímacího řízení 
 

 

Ředitel SOU Uherský Brod stanovuje kritéria pro první kolo přijímací zkoušky do 1. ročníku 

nástavbového studia oboru vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání, formy denní a dálkové pro 

školní rok 2021/2022 

 

Komise pro přijímací zkoušky maturitních oborů 

- předseda: Ing. Jiří Polanský 

- členové: Ing. Petr Nečas, 

Bc.  Miroslav Medek 

 

Termín odevzdání přihlášek škole – nejpozději do 1. 3. 2021 

První termín konání přijímacího řízení je 12. dubna 2021 v 8,30 hodin na A 206 

Druhý termín konání příjímacího řízení  je 13. dubna 2021 v 8,30 hodin na A 206  

   

Náhradní termín je stanoven: 12.5 a 13.5. 2021 v 8.30 hod na A 206 

Kritéria pro přijetí jsou stejná jako pro první kolo přijímacího řízení. 

 

Písemné přijímací zkoušky budou vykonány na SOU Uherský Brod dle rozdělení tříd. 

Stanovení počtu přijímaných žáků 

Obor vzdělávání Počet přijímaných žáků na odvolání 

Podnikání – denní    (64-41-L/51) 29 1 

Podnikání – dálkové    (64-41-L/51) 29 1 

 

Přijímací řízení se řídí následujícími kritérii: 

Podmínky přijetí pro denní i dálkovou formu studia: 



Obor je určen pro absolventy středních odborných a odborných učilišť s výučním listem a se zdravotní 

způsobilostí ke studiu oboru Podnikání. 

Cizinci prokáží znalost jazyka pohovorem. 

 I. Hodnocení výsledků dosažených při jednotných testech – celkový maximální počet bodů, 

které je možno získat – 100.  

Uchazeči vykonají jednotný písemný test, který bude obsahovat otázky z matematiky a českého 

jazyka, připravený a vyhodnocený Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Rozsah bodů každého 

předmětu je 0 – 50.  

 

II. Hodnocení výsledků vzdělávání ze SŠ. Celkový maximální počet bodů, které je možno získat 

je 60 
 

 Počet bodů při prospěchu v 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru do průměru včetně:  
 

do – 1,50 ………………… ...60 bodů  

1,51 – 1,60 ………………… 50 bodů  

1,61 – 1,70 ………………… 40 bodů  

1,71 – 1,80 ………………… 30 bodů  

1,81 – 1,90 ………………… 20 bodů  

1,91 – 2,00 ………………… 10 bodů 
 
 Uchazeči budou seřazeni sestupně podle počtu dosažených bodů. Při stejném počtu bodů rozhodne 

lepší průměr v I. pololetí 3. ročníku učebního oboru. V rámci přijímacího řízení bude ředitelem školy 

přijato 29 žáků, kteří vyhověli stanoveným podmínkám. Pro odvolání bude ponecháno 1 místo.  

 

Uchazeči, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve 

středních školách promíjí přijímací test z českého jazyka na základě písemné žádosti zákonného 

zástupce podané s přihláškou ke studiu řediteli školy. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 

vzdělání v daném oboru vzdělání, ověří škola rozhovorem a bude hodnocena v souladu s §14 

Vyhlášky č. 353/2016 Sb.  

 

Denní forma studia se otevírá při minimálním počtu 24 uchazečů. 

Dálková forma studia se otevírá při minimálním počtu 28 uchazečů.  

Pokud bude počet přihlášek roven, nebo nižší než počet přijímaných žáků, může ředitel školy 

rozhodnout o nekonání přijímacích zkoušek – do 8.března 2021. Toto oznámí uchazečům do 

19.3.2021. 

 
V dalších kolech přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají, žáci jsou přijímáni až do naplnění 

přijímaného počtu. V případě převisu poptávky se upřednostňují s nejlepším dosaženým průměrem ze 

všech předmětů prvního pololetí 3. ročníku učebního oboru (chování se nehodnotí, není-li žák 

hodnocen nebo klasifikován, připočítává se do průměru jako dostatečný, bude-li z předmětu uvolněn, 

započítá se jako chvalitebný). V případě, že uchazeč nedoloží do začátku konání přijímací zkoušky 

vysvědčení za první pololetí 3. ročníku, je mu stanoven průměr nedostatečně. 

 

Informace o zveřejnění výsledku přijímacího řízení: 

Výsledek přijímacího řízení v případě přijetí žáka do zvoleného oboru bude zveřejněn 3. května 2021 

(řádné termíny) a 25. 5. náhradní termíny na úřední desce školy a na webu školy (www.ssuhbrod.cz). 

Přijatý uchazeč bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem (v souladu se zákonem 

č.671/2004Sb.)  

 

 

 

https://cermat.cz/
https://cermat.cz/
http://www.ssuhbrod.cz/


Škola nemá povinnost v případě přijetí žáka do vzdělávání toto žáku písemně oznamovat! 

 

 

 

V Uherském Brodě 15. 1. 2020       

         Ing. Jiří Polanský  

                        ředitel SOU  

  



S T Ř E D N Í  O D B O R N É  U Č I L I Š T Ě  UHERSKÝ BROD,  

Svat. Čecha 1110, Uherský Brod 

 

        VS č.   525/2021 

        Doba platnosti od:  15. 1. 2021  

        Zrušovací klausule: --- 

 
Vnitřní směrnice ředitele č. 525/2021 

 
 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku maturitního studia 
v oboru vzdělávání 

   Chovatelství 41-43-M/02 denní forma 
 

pro školní rok 2021/2022 – a následující kola přijímacího řízení 
 

 

Ředitel SOU Uherský Brod stanovuje kritéria pro první kolo přijímací zkoušky do 1. ročníku  

oboru Chovatelství 41-43-M/02 pro školní rok 2021/2022 

 

Komise pro přijímací zkoušky maturitních oborů 

- předseda: Ing. Jiří Polanský 

- členové: Ing. Petr Nečas, 

Bc.  Miroslav Medek 

 

Termín odevzdání přihlášek škole – nejpozději do 1. 3. 2021 

První termín konání přijímacího řízení je 12. dubna 2021 v 8,30 hodin na A 206 

Druhý termín konání příjímacího řízení  je 13. dubna 2021 v 8,30 hodin na A 206  

   

Náhradní termín je stanoven: 12.5 a 13.5 v 8.30 hod na A 206 

Kritéria pro přijetí jsou stejná jako pro první kolo přijímacího řízení. 

 

Písemné přijímací zkoušky budou vykonány na SOU Uherský Brod  

Stanovení počtu přijímaných žáků 

Obor vzdělávání Počet přijímaných žáků na odvolání 

Chovatelství (41-43-M/02) 29 1 

 

  



Přijímací řízení se řídí následujícími kritérii: 

a) Podmínky přijetí ke studiu: 

1. Obor je určen pro absolventy posledních ročníků základních škol a se zdravotní 

způsobilostí ke studiu oboru Chovatelství 

2. Hodnocení výsledků vzdělávání ze ZŠ. Celkový maximální počet bodů, které je možno 

získat – 50 

3. Uchazeči vykonají jednotný písemný test, který bude obsahovat otázky z matematiky a 

českého jazyka, připraveným a vyhodnoceným Centrem pro zjišťování výsledků ve 

vzdělávání. Rozsah bodů každého předmětu je 0 – 50. Celkem až 100 bodů. 

4. Uchazeči účastnící se soutěží v oboru Chovatelství budou mít připsány body: 5 bodů za 

účast na okresních a krajských soutěžích, 15 bodů za medailové umístění na okresních a 

krajských soutěžích v celostátních a mezinárodních soutěžích je to 10 bodů za účast a 20 

bodů za medailové umístění. Počítají se soutěže posledních 3 let a v jednom roce ta 

nejvyšší.  

5. Cizinci prokáží znalost jazyka pohovorem 

6. Uchazeči budou přijímáni podle nejvyššího počtu získaných bodů dohromady až do 

stanoveného počtu žáků pro první kolo přijímacího řízení.  

Počet bodů při prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku Základní školy do průměru včetně:  
 

do – 1,50 ………………… ...50 bodů  

1,51 – 1,60 ………………… 40 bodů  

1,61 – 1,70 ………………… 30 bodů  

1,71 – 1,80 ………………… 20 bodů  

1,81 – 2.00 ………………… 10 bodů  

 

b) V případě rovnosti bodů se upřednostní uchazeči: 

1. s nejlepším dosaženým průměrem ze všech předmětů prvního pololetí posledního ročníku 

základní školy  

2. s nejvyšším dosaženým počtem bodů v předmětu český jazyk 

 
 Uchazeči budou seřazeni sestupně podle počtu dosažených bodů. V rámci přijímacího řízení bude 

ředitelem školy přijato 29 žáků, kteří vyhověli stanoveným podmínkám. Pro odvolání bude ponecháno 

1 místo.  

Uchazeči, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke 

vzdělávání ve středních školách promíjí přijímací test z českého jazyka na základě písemné 

žádosti zákonného zástupce podané s přihláškou ke studiu řediteli školy. Znalost českého jazyka, 

která je nezbytná pro vzdělání v daném oboru vzdělání, ověří škola rozhovorem a bude 

hodnocena v souladu s §14 Vyhlášky č. 353/2016 Sb. 

 

V dalších kolech přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají, žáci jsou přijímáni až do naplnění 

přijímaného počtu. V případě převisu poptávky se upřednostňují s nejlepším dosaženým průměrem ze 

všech předmětů prvního pololetí posledního ročníku základní školy (chování se nehodnotí, není-li žák 

hodnocen nebo klasifikován, připočítává se do průměru jako dostatečný, bude-li z předmětu uvolněn, 

započítá se jako chvalitebný). V případě, že uchazeč nedoloží do začátku konání přijímací zkoušky 

vysvědčení za první pololetí posledního ročníku základní školy, je mu stanoven průměr nedostatečně. 

 

Obor se otevírá při minimálním počtu 24 uchazečů. 

Pokud bude počet přihlášek roven, nebo nižší než počet přijímaných žáků, může ředitel školy 

rozhodnout o nekonání přijímacích zkoušek – do 8.března 2021. Toto oznámí uchazečům do 

19.3.2021. 

 

  



Informace o zveřejnění výsledku přijímacího řízení: 

Výsledek přijímacího řízení v případě přijetí žáka do zvoleného oboru bude zveřejněn 3. května 2021 

(řádné termíny) a 25.5.  náhradní termíny na úřední desce školy a na webu školy (www.ssuhbrod.cz). 

Přijatý uchazeč bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem ((v souladu se zákonem 

č.671/2004Sb.)  

Škola nemá povinnost v případě přijetí žáka do vzdělávání toto žáku písemně oznamovat! 

  

 

V Uherském Brodě 15. 1. 2020       

         Ing. Jiří Polanský  

                        ředitel SOU  

 

 

http://www.ssuhbrod.cz/

