Kritéria přijímacího řízení na Střední odborné škole sociální u Matky Boží Jihlava pro
obory vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost a 53-41-H/01 Ošetřovatel pro školní rok
2018/2019.
Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci
přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělávání
75-41M/01 Sociální činnost a oboru vzdělávání 53-41-H/01 Ošetřovatel – večerní studium.
Do 1. ročníku školního roku 2018/2019 bude přijato 60 uchazečů na obor 75-41-M/01 Sociální činnost
30 uchazečů na obor 53-41-H/01 Ošetřovatel
Studijní 75-41-M/01 Sociální činnost – denní studium
.
V 1. kole přijímacího řízení proběhnou přijímací zkoušky v termínech 12. 4. 2018 a 16. 4. 2018, náhradní
termíny jsou stanoveny na 10. 5. 2018 a 11. 5. 2018.
Testování bude probíhat podle jednotného harmonogramu a bude mít formu písemných testů z českého jazyka
a matematiky v rozsahu RVP ZV (rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání).
Rozsah testů:
Český jazyk a literatura: 60 minut; max. počet bodů: 50
Matematika: 70 minut; max. počet bodů: 50
Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby.
Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle následujících kritérií:
1. Počet bodů dosažených v testech z ČJ a MA. Maximální počet bodů je 100.
Tato část bude započítána max. 60 %.
2. Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání – průměr na vysvědčení 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1.
pololetí 9. ročníku ZŠ (podle § 60 odst. 13 písm. a) školského zákona)
Maximální počet bodů 67, započítává se max. 40 %.
Body z testů budou sečteny s body za prospěch ze ZŠ (bod 2), z takto vzniklého pořadí bude přijato 60
uchazečů. Uchazeč splnil podmínku úspěšného složení přijímací zkoušky, jestliže dosáhne celkem 40 bodů a
více.
V případě, že prvních 60 uchazečů neodevzdá zápisové lístky, mohou být tito uchazeči (61. a následující)
přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití tzv. autoremedury v souladu se školským zákonem
v platném znění.
Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem podle § 60a odst. 3 školského zákona, o
soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.
V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za přijímací zkoušky.
Učební obor Ošetřovatel 53-41-H/01 – večerní studium
Budou přijati uchazeči se zájmem o zvolený obor, podmínkou přijetí je úspěšně absolvovaná 9. třída ZŠ.

V Jihlavě 12. ledna 2018

PhDr. Marie Hornová
ředitelka školy

