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Č. J.:            0550 /2016/SOJBN 

Sp.Zn. :    _  0550/2016/SOJBN 

 

Věc: 2. kolo příjímací řízení pro školní rok 2016/2017- rozhodnutí ředitele č.5 

 

 

Ve smyslu §165 odst. 2 písmeno f a § 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a 

v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., v platném znění stanovuji podmínky pro přijímání 

žáků  ve 2. kole příjímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání na střední škole pro školní 

rok 2016/2017 následovně: 

 

1. Tříleté učební obory vzdělávání kategorie H (SOU s výučním listem) 

Přijímací zkouška se nekoná. 

- Ke studiu budou přijímání žáci: 
 kteří splnili povinnou školní docházku 

 jsou zdravotně způsobilí studovat zvolený obor 

 kteří dodali zápisový lístek do 10 pracovních dní po obdržení rozhodnutí o přijetí 

 v případě převisu uchazečů nad stanovený limit bude pro pořadí přijímaných žáků 

rozhodovat prospěch z profilujících předmětů ze ZŠ. 
 

 

2. Tříleté učební obory vzdělávání kategorie E (SOU s výučním listem) 

Přijímací zkouška se nekoná. 

- Ke studiu budou přijímání žáci: 
 kteří splnili povinnou školní docházku 

 jsou zdravotně způsobilí studovat zvolený obor 

 mají doporučení poradenského zařízení v souladu s ustanovením § 16 zákona 

561/2004 a vyhlášky 73/2005 v platném znění 

 kteří dodali zápisový lístek řediteli školy do 10 pracovních dní od rozhodnutí o přijetí 

 v případě převisu uchazečů nad stanovený limit bude pro pořadí přijímaných žáků 

rozhodovat prospěch z profilujících předmětů ze ZŠ. 
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3. Oznámení výsledků přijímacího řízení: 

- Výsledky budou zveřejněny:  
  na stránkách školy sousbn.cz  15. 6. 2016 pod kódovými čísly 

 ve vestibulu budovy SOUS Benešov 15. 6. 2016 

 rozhodnutí o nepřijetí se doručuje neúspěšným uchazečům dopisem s doručenkou 

 proti tomuto rozhodnutí se dá odvolat do 3 pracovních dní od doručení (§60, odstavec 

19, zákona 561/2004 ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

4. Volná místa po 1. kole přijímacího řízení 

 
 

Název oboru vzdělání Kód oboru Volná 

kapacita 

 

 

 

 

 Aranžér 66-52-H/01 13 

Zedník 36-67-H/01 

 
30 

Instalatér 36-52-H/01 24 

Truhlář 33-56-H/01 18 

Pokrývačské práce 36-69-E/01 13 

Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/01 11 

Klempířské práce ve stavebnictví 36-55-E/01 14 

Šití oděvů 31-59-E/01 12 

Zednické práce 36-67-E/01 12 

 

 

 

V Benešově 16. 5.2016                                                            PaedDr. Zlata  B u d a y o v á 

                                                                                       ředitelka SOU stavebního v Benešově 
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