Aktuální informace k přijímacímu řízení 2020/2021
Změna termínů
Benešov 18. 3. 2021

Vážená paní, vážený pane,
dovolte mi, abych Vás v souvislosti s opatřením obecné povahy k přijímacím zkouškám (dle
platného znění opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 ve znění opatření obecné
povahy č. j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1 a č. j. MSMT-4337/20216) informovala o nejdůležitějších změnách probíhajícího přijímacího řízení a především o
změně termínů:




přijímacích zkoušek
možnosti nahlížení do spisu a vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí
zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení vyhlášená do 31. 1. 2021 zůstávají v platnosti.
Jednotná přijímací zkouška se koná ve dvou termínech. První řádný termín je stanoven nově na
3. května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021. Náhradní termíny jsou stanoveny na 2.
a 3. června 2021. Pokud se JPZ v jedné ze škol uvedených na přihlášce nekoná, nebo uchazeč
podal pouze jednu přihlášku na obor vzdělání s maturitní zkouškou, koná JPZ v obou termínech
ve škole uvedené na přihlášce, která JPZ koná.
Součástí přijímacího řízení u oboru Asistent zubního technika je kromě JPZ i školní přijímací
zkouška, tzv. zkouška zručnosti. Obě zkoušky (JPZ a školní přijímací zkouška) se musí konat
ve stejném termínu (dni), tj. 3. nebo 4. května 2021. Dne 3. 5. 2021 koná zkoušku zručnosti
uchazeč, který uvedl naši školu (obor Asistent zubního technika) na přihlášce na prvním místě
v pořadí, v termínu 4. 5. 2021 koná zkoušku zručnosti uchazeč, který uvedl naši školu (obor
Asistent zubního technika) na přihlášce jako druhou v pořadí. Pozvánky ke zkouškám
přikládáme.
V souladu s § 36 odst. 3 a s § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů je možno před vydáním rozhodnutí ve věci nahlédnout do spisu a vyjádřit se
k podkladům pro rozhodnutí v ředitelně Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy
Benešov, příspěvková organizace, v Černoleské ulici 1997, v Benešově, v prvním patře budovy
dne 19. května 2021 od 12:00 do 13:00 hodin.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 20. května 2021 vyvěšením na budově
školy a na webových stránkách (https://sosbn.cz) pod identifikačním číslem uchazeče.
Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené.
Protože se může situace do termínu přijímacích zkoušek ještě změnit, sledujte, prosím, naše
webové stránky. Věřím, že jsem všechny podstatné změny zpracovala srozumitelně. V případě
jakýchkoli nejasností nebo dotazů nás však neváhejte kontaktovat (317 723 084; 317 726 121,

kancelar@sosbn.cz; komarkova@sosbn.cz). Zároveň se Vám omlouvám za potíže v době
přijímání přihlášek, kdy kancelář byla z vážných důvodů v omezeném provozu.
Všem uchazečům přeji pevné zdraví a hodně úspěchů v přijímacím řízení.

Mgr. Regina Komárková
ředitelka

Pozvánka (případně pozvánky) k přijímací zkoušce

