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53-44-M/03 Asistent zubního technika 
 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2021/2022 je 18. 

Škola vyžaduje na přihlášce ke studiu lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti 

uchazeče.  

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě: 

1. výsledků v jednotné zkoušce z českého jazyka a literatury a z matematiky 

2. výsledků ve zkoušce manuální zručnosti 

3. průměrného prospěchu v posledních dvou ročnících ZŠ - v 1. pololetí 

předposledního ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku (nebo v odpovídajících 

ročnících víceletého gymnázia nebo jiné školy) a dalších skutečností, které 

osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti (účast a umístění v soutěžích a olympiádách) 

a zájmy uchazeče (práce ve výtvarném kroužku, dobrovolnická činnost) 

4. v případě rovnosti bodů na pozici rozhodující o přijetí uchazeče je dalším kritériem 

lepší průměrný prospěch v předmětech: český jazyk, cizí jazyk a přírodopis 

v posledních dvou ročnících ZŠ - v 1. pololetí předposledního ročníku a v 1. pololetí 

posledního ročníku (nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia nebo jiné 

školy) 
 

Zkouška manuální zručnosti 

Termíny zkoušky manuální zručnosti: 

- 12. duben 2021 (1. termín)     - 13. duben 2021 (2. termín) 

Zkouška zručnosti bude probíhat po ukončení JPZ (v jeden den). 

Obsahem zkoušky manuální zručnosti je: 

a) kreslení do čtvercové sítě podle předlohy 

b) modelování předmětu z modelovací hmoty podle předlohy 

Pomůcky, které si uchazeči přinesou s sebou: měkká tužka, guma, pravítko 30 cm, 

trojúhelník s ryskou, nožík a malý ručník. Uchazeč bude hodnocen za každou disciplínu 

zvlášť. 
 

Pořadí uchazečů o studium bude stanoveno podle počtu získaných bodů (viz bodové 

hodnocení). Nejlepší umístění má uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Uchazeč, který 

nezíská ve zkoušce zručnosti minimálně 40 bodů (v součtu za všechny disciplíny), nesplní 

kritéria přijímacího řízení a nebude přijat ke studiu.  

 

Pořadí uchazečů s výsledkem přijímacího řízení bude zveřejněno na webových stránkách 

školy (www.sosbn.cz) a na přístupném místě v budově školy (vstupní dveře) po skončení 

přijímacího řízení. Tyto informace budou zveřejněny pod přidělenými registračními čísly. 

 

Vzhledem k letošní mimořádné situaci v případě, že počet přijatých přihlášek bude nižší, než 

je stanovený předpokládaný počet přijímaných uchazečů, nebudou uchazeči konat JPZ ani 

zkoušku zručnosti. Informace o nekonání zkoušek by byla zveřejněna do 8. března 2021.  
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