Proč studovat naši školu?












Získáš zde kvalitní vzdělání v oboru,
budeš se učit odborné předměty a absolvuješ odbornou praxi.
Zúčastníš se zajímavých odborných
exkurzí, besed, přehlídek a poznáš
mnoho míst a zařízení, která souvisí s
tvým oborem.
Budeš se učit v moderních odborných
a počítačových učebnách nebo v dobře
vybavené zubní laboratoři.
Po složení maturity máš široké možnosti pracovního uplatnění nebo můžeš
dál studovat na vysoké nebo vyšší odborné škole.
Znalost cizích jazyků si procvičíš při
zájezdech do zahraničí a při komunikaci s mladými lidmi ze zahraničních partnerských škol a organizací.
Záleží nám na tom, aby se naši studenti cítili dobře. Proto pořádáme
adaptační kurz, různé společné akce,
výlety a projektové dny.

Dny otevřených dveří:


Středa 8. 12. 2021
Úterý 18. 1. 2022



Úterý 8. 2. 2022



Vždy ve 14, 15 a 16 hodin

Chceš být prospěšný
a pomáhat lidem?
Střední odborná škola a
Střední zdravotnická škola Benešov,
příspěvková organizace
Černoleská 1997, 256 01 Benešov

Vyber si obor na
Střední odborné škole a
Střední zdravotnické škole
Benešov

Tel: 317 723 084, E-mail:
sosbn@sosbn.cz
Další informace o škole, studiu, oborech,
přijímacím řízení či akcích školy najdeš na
webových stránkách: www.sosbn.cz.
Jsme státní škola, neplatí se školné.
Všechny obory jsou ukončeny maturitní
zkouškou.






Sociální činnost
Veřejnosprávní činnost
Praktická sestra
Asistent zubního technika

Sociální činnost
75-41-M/01
Naučíš se pomáhat těm, kteří tvou pomoc potřebují.
Budeš moci pečovat o malé děti, zdravotně postižené a seniory. Získáš znalosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie, sociální péče a sociální politiky.

Naši absolventi
dobře nacházejí uplatnění a pracují:














v dětských domovech
v nemocnicích
v domácí ošetřovatelské péči
v lékařských ambulancích
v zařízeních sociální péče
u Policie ČR, u Celní správy ČR
u soudu, notáře, v advokátní kanceláři
ve firmách jako administrativní pracovníci
na obecních nebo krajských úřadech
ve státní sféře (na finančním úřadě, na úřadu
práce…)
v zubních laboratořích
na stomatologických pracovištích nemocnic

Praktická sestra
53-41-M/03
Naučíš se ošetřovat nemocné dospělé i děti, rozumět lidskému tělu a péči o zdraví. Praktickou výuku
absolvuješ v benešovské nemocnici, budeš provádět odborné výkony a spolupracovat s lékaři a
sestrami.

nebo studují navazující obory na vysokých školách a vyšších odborných školách

Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
Naučíš se orientovat v zákonech, psát „všemi deseti“ a vypracovat smlouvu. Zjistíš, jak probíhá soudní
řízení a k čemu slouží jednotlivé úřady a státní instituce. Praxi můžeš absolvovat na úřadech, u policie,
v realitní kanceláři i u soudu a notářství.

Přijímací řízení
o tvém přijetí rozhoduje:






průměrný prospěch v posledních dvou ročnících
(podle platné legislativy)
jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a
matematiky
zkouška manuální zručnosti (pouze pro obor
Asistent zubního technika)
účast v soutěžích a olympiádách

Asistent zubního technika
53-44-M/03
Budeš se učit v zubní laboratoři, budeš ovládat laboratorní přístroje. Naučíš se vyrábět i opravovat
různé druhy zubních náhrad. Budeš rozumět stavbě
zubů a péči o jejich zdraví.

