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2. a další kola přijímacího řízení ke vzdělávání 
pro školní rok 2022/2023 

 
 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Kladno, Dubská vyhlašuje v souladu s ustanoveními § 60, §  60f, § 60g a § 183 
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (Školský zákon) a dále § 12 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím 
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,  

 

2. a další kola přijímacího řízení. 
 

Nabízíme několik posledních volných míst do naplnění kapacit tříd v níže uvedených 
oborech vzdělávání: 
 
3leté učební obory: 

 

23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník) 
36-52-H/01 Instalatér 
26-57-H/01 Autoelektrikář 
23-55-H/02 Karosář 
23-56-H/01 Obráběč kovů 
 
 
2leté denní nástavbové studium 

 

39-41-L/01  Autotronik 
23-43-L/51  Provozní technika 
26-41-L/52  Provozní elektrotechnika 
 
Přihlášky ke studiu do 2. a dalších kol přijímacího řízení přijímáme průběžně 
do 29. 8. 2022.  Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na webových 
stránkách školy www. sou-dubska.cz  a na nástěnce u vchodu do školy dne 
30. 6. 2022. Výsledky případných dalších kol přijímacího řízení budou vyvěšeny na 
webových stránkách školy www. sou-dubska.cz a na nástěnce u vchodu do školy dne 
31. 8. 2022. 
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Možnost vyjádřit se k podkladům řízení před vydáním rozhodnutí je dána pro 2. kolo 
dne 29. 6. 2022 od 12:00 do 15:00 hod., pro další kola pak 30. 8. 2022 od 12:00 do 
15:00. Nahlížení do spisu není povinností uchazeče ani jeho zákonných zástupců (dle § 
36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů). 
 
Pro přijetí uchazečů platí stejná kritéria jako v 1. kole přijímacího řízení. Na volná 
místa budou uchazeči přijímáni průběžně podle pořadí doručených přihlášek až do 
naplnění kapacity tříd u jednotlivých oborů. 
Jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkoušky se nekonají. 
V případě zájmu o obor je možné si vyzvednout přihlášku na studijním oddělení školy 
nebo stáhnout na webu školy.  
Rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou. Písemné rozhodnutí si může uchazeč 
vyzvednout osobně na studijním oddělení školy při odevzdání zápisového lístku. 

 
Zápisový lístek je v případě přijetí povinen přijatý uchazeč doručit škole nejpozději 
do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí. 
 

 

 
 
Kladno dne 11. 5. 2022     Ing. Jiří Růžek  
       ředitel SOŠ a SOU, Kladno, Dubská 


