
 

  

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, 
příspěvková organizace 

Sochorova 552/15, 682 01 Vyškov 

 
 

Ředitel školy vyhlašuje 
1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 

 
V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky 
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění 
pozdějších předpisů, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov, příspěvková 
organizace, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024, v následujících oborech: 
 

Kód oboru Název oboru Délka studia Forma studia  Počet 

23-41-M/01 Strojírenství 4 denní 25 

41-41-M/01 Agropodnikání 4 denní 25 

36-47-M/01 Stavebnictví 4 denní 25 

64-41-L/51 Podnikání 2 denní nástavbové 30 

36-52-H/01 Instalatér 3 denní 24 

23-55-H/01 Klempíř 3 denní 12 

36-69-H/01 Pokrývač 3 denní 7 

36-67-H/01 Zedník 3 denní 12 

26-51-H/01 Elektrikář 3 denní 12 

23-51-H/01 Strojní mechanik 3 denní 30 

23-56-H/01 Obráběč kovů 3 denní 24 

66-53-H/01 Operátor skladování 3 denní 24 

39-41-H/01 Malíř a lakýrník 1 denní  12 

23-51-H/01 Strojní mechanik 1 denní zkrácené 12 

23-56-H/01 Obráběč kovů 1 denní zkrácené 24 

36-52-H/01 Instalatér 1 denní zkrácené 24 

 

Termín pro podání přihlášek ke vzdělávání je možný do 1. března 2023. 
 
Vyplněné přihlášky se podávají řediteli školy na sekretariát školy nebo Českou poštou.  
Kritéria přijímacího řízení naleznete na webových stránkách školy www.sos-vyskov.cz. 
 
Ředitel školy v případě čtyřletých studijních oborů ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění 
hodnocení uchazeče Centrem z jednotné přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. 
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí 
rozhodnutí o nepřijetí. 
 
Odvolání uchazeče proti nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí 
prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. 

http://www.sos-vyskov.cz/


 

Seznam přijatých uchazečů ke vzdělávání tříletých učebních oborů zveřejní ředitel školy dle § 60e odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v období od 22. dubna do 30. dubna 2023 na webových stránkách 
školy a na úřední desce u vstupu do budovy školy.  
 
Škole, na kterou byl žák přijat a na které má úmysl vzdělávat se, musí vzdělávání potvrdit odevzdáním 
Zápisového lístku řediteli školy, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn seznam 
přijatých uchazečů.  
 
Termíny dalších kol přijímacího řízení: V případě, že se nenaplní předpokládané počty přijímaných žáků 
v prvním kole, budou vyhlašována další kola. Termíny případných dalších kol přijímacího řízení budou včas 
zveřejněny na úřední desce školy a webových stránkách školy.  
 

 
 

Ve Vyškově dne 31. ledna 2023 
                                                                                                                             
 
 
 

RNDr. Petr Hájek, v. r.  
                                                                                                                             ředitel školy 


