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 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 
Rozhodnutí ředitele č. 1/2022 

 
 

Všeobecná ustanovení 
    V souladu se zákonem č. 561/2004Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhláškou 
353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 233/2020 Sb., nařízením vlády 
211/2010 Sb. a materiálem MŠMT č.j. MSMT-22753/2021-2 přijímá naše škola pro školní 
rok 2022/2023 uchazeče do těchto oborů vzdělávání: 
 
Tříleté učební obory zakončené získáním výučního listu 
Obor Kód oboru Počet 

přijímaných Podmínky přijetí Lékařský 

posudek o 

způsobilosti 
Truhlář 33-56-H/01 27 Splněná povinná školní docházka ANO 
Instalatér 36-52-H/01 30 Splněná povinná školní docházka ANO 
Aranžér 66-52-H/01 25 Splněná povinná školní docházka ANO 
Zedník 36-67-H/01 30 Splněná povinná školní docházka ANO 
Truhlářská a 
čalounická 
výroba 

33-56-E/01 14 Dle Školského zákona §16 odst. 9 
 a  vyhlášky 27/2016 Sb.   

ANO 

Zednické 
práce 

36-67-E/01 14 Dle Školského zákona §16 odst. 9   
a   vyhlášky 27/2016 Sb.   

ANO 

Klempířské 
práce ve 
stavebnictví 

36-55-E/01 14 Dle Školského zákona §16 odst. 9 
 a dle  vyhlášky 27/2016 Sb.   

ANO 

Pokrývačské 
práce 

36-69-E/01 12 Dle Školského zákona §16odst. 9  
a  vyhlášky 27/2016 Sb.   

ANO 

Šití oděvů 31-59-E/01 12 Dle Školského zákona §16 odst. 9  
 a vyhlášky 27/2016 Sb.   

ANO 

 
1. Základní informace  

Žák základní školy se splněnou povinnou školní docházkou obdrží na své základní 
škole dvě přihlášky na střední školu. Ty může podat na dvě různé střední školy nebo 
na dva různé obory jedné školy. V přihlášce je uvedeno pořadí škol (nebo oboru jedné 
školy) jak o ně má zájem. Uchazeči, kteří nepřicházejí ze základní školy, si mohou 



vyzvednout přihlášku na naší škole nebo stáhnout na našich webových stránkách   
www.sousbn.cz. Po obdržení přihlášky střední školou obdrží uchazeč písemně 
potvrzení o registraci přihlášky včetně kódového čísla, pod kterým budou zveřejněny 
výsledky přijímacího řízení a informaci  o možnosti vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí.( §36 odst.3 správního řádu). 

2. Kritéria přijímacího řízení – 1. kolo 

V souladu s §60 uvedeného zákona stanovím tato kritéria přijetí: 
Přijímací zkouška se v rámci přijímacího řízení nekoná. Proběhne pouze tzv. přijímací 
řízení. 
Z uchazečů bude sestaven žebříček podle průměrného prospěchu na základní škole. 
V souladu s materiálem MŠMT  č.j. MSMT-22753/2021-2 druhé pololetí školního 
roku 2019/2020 se nezapočte do průměru, ale 1. pololetí se započítá duplicitně. 
Termín odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je do 1.3.2022. 
 

3. Oznámení výsledků přijímacího řízení 

Rozhodnutí o přijetí do tříletých učebních oborů oznámí ředitelka zveřejněním 
seznamu přijatých uchazečů pod kódovými čísly na  www.sousbn.cz. písemně  
dne 22. 4. 2022. 

4. Odevzdání zápisového lístku 

Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč nejpozději do 10 pracovních dnů potvrdí 
svůj úmysl vzdělávat se na SOUS Benešov odevzdáním zápisového lístku ředitelce 
školy (viz. § 60 Školského zákona) 

5. Odvolání 

Proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí je možno se odvolat do 3 pracovních dnů 
od doručení rozhodnutí. 

6. Volná místa, která nebudou obsazena v 1. kole přijímacího řízení budou nabízena 
v dalších kolech bez zbytečného odkladu. 

 
 
 
 
 

PaedDr. Zlata Budayová, MBA, ředitelka školy 
 


