
II. kolo přijímací řízení 2020 

 

 

 

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední zdravotnická 

škola Benešov, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném 

znění a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání) v platném znění II. kolo přijímacího řízení. 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 

 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost   2 

75-41-M/01 Sociální činnost    2 

 

Kritéria přijímacího řízení uvádíme pro jednotlivé obory zvlášť. 

 

Předpoklady pro přijetí uchazečů stanovené zvláštními předpisy 

- prokázání zdravotní způsobilosti (platí pro obor sociální činnost) 

- doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšného ukončení základního vzdělávání 

před splněním povinné školní docházky 

- splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů 

- potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku 

- potvrzením k pobytu u cizince (§ 20 odst. 3 školského zákona) 

Termín pro odevzdání přihlášek do druhého kola přijímacího řízení – 7. červenec 2020 

Přihlášky budou přijímány formou písemnou, doručením poštou nebo osobně. 

Písemná přihláška: na předepsaném formuláři 

- součástí přihlášky je vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru 

(neplatí pro veřejnosprávní činnost) 

- v přihlášce uvádějte též telefonický a e-mailový kontakt 

Po podání přihlášky ke studiu na Střední odborné škole a Střední zdravotnické škole Benešov 

obdrží uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče informace o průběhu přijímacího 

řízení a způsobu vyhlášení jeho výsledků. Každému uchazeči bude sděleno jeho registrační 

číslo pro přijímací řízení. 

Jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky 

Pro II. kolo přijímacího řízení budou zohledněny výsledky jednotné přijímací zkoušky, kterou 

žák konal v I. kole přijímacího řízení. Uchazeč doloží Výpis výsledků didaktických testů 

jednotné přijímací zkoušky. Pokud žák JPZ nekonal nebo výše uvedený Výpis nedoloží, 

vykoná přijímací zkoušku z Českého jazyka a literatury a Matematiky ve II. kole. 



Na základě přihlášky a Výpisu výsledků jednotné zkoušky bude provedeno v souladu 

s vyhlášenými kritérii bodové hodnocení uchazečů. Nejlepší umístění má uchazeč 

s nejvyšším počtem bodů. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny: 

v pátek 10. července 2020. 

Pořadí uchazečů a přehled přijatých uchazečů s výsledkem přijímacího řízení bude 

zveřejněn na webových stránkách školy (www.sosbn.cz) a na přístupném místě v budově 

školy (vstupní dveře) po ukončení přijímacího řízení pro daný obor. Tyto informace budou 

zveřejňovány pod registračními čísly. 

Přijímací řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a uchazečů, kteří získali 

vzdělání v zahraničí, se řídí příslušnými ustanoveními školského zákona a prováděcích 

předpisů. 

Dnem následujícím po dni zveřejnění výsledků přijímacího řízení začíná běžet lhůta 10 

pracovních dnů pro odevzdání zápisových lístků řediteli školy. Zápisový lístek se 

považuje za odevzdaný, pokud byl ve stanovené lhůtě předán k přepravě provozovateli 

poštovních služeb.  

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky 

rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 

Přijatí uchazeči na začátku 1. ročníku doloží úspěšné ukončení školní docházky vysvědčením 

z 9. třídy (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia nebo jiné školy). 

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 

3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.  

Benešov 29. 6. 2020 

 

 

 

Mgr. Regina Komárková v. r. 

ředitelka 


