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Přijímací řízení do 1. ročníku  

2023/2024 
 

Přihlášky ke studiu 

Přihláška se odevzdává do 1. března 2023. Přihlášku lze doručit osobně nebo zaslat poštou – v tomto 

případě je rozhodující datum podání na poštu. 

Úřední hodiny pro osobní podání přihlášek jsou od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 14:00 v kanceláři školy.  

Přihlášku vydá žákům ZŠ, přihláška vydaná MŠMT je ke stažení na našich webových stránkách. 

Prospěch z 8. a 9. ročníku potvrdí ředitelství ZŠ, starší uchazeči přiloží ověřené kopie vysvědčení. 

Podmínkou přijetí je také 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. Upozorňujeme, že podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání 

v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, nemůže být přijat uchazeč se 

závažnou duševní nemocí a poruchami chování.  

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského 

poradenského zařízení. 

Uchazeči, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona (tj. uchazeči, kteří získali předchozí 

vzdělání ve škole mimo území České republiky), nekonají na žádost jednotnou zkoušku z Českého 

jazyka a literatury. Povinnost školy je ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 

vzdělávání v daném oboru vzdělání. V rámci daného ověření škola zjišťuje schopnost uchazeče 

používat základní mluvnické a lexikální struktury v českém jazyce, a to tak, že uchazeč vede 

s pedagogickým pracovníkem školy rozhovor, který svým obsahem vychází z tématu dosavadního 

vzdělávání a zájmů uchazeče, a to po dobu nejvýše 15 minut. 

Termín ověření rozhovorem znalosti českého jazyka bude sdělen uchazeči současně s pozvánkou 

k přijímací zkoušce. 

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého 

jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí 

uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do 

daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení 

neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se 

použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského 

zákona. 

Tito uchazeči k přihlášce ke střednímu vzdělávání dokládají vysvědčení ze zahraniční školy za poslední 

dva ročníky. Předkládají se v originálním znění (nebo jejich ověřené kopie) a současně v úředně 

ověřeném překladu do jazyka českého. K zajištění srovnatelného posouzení všech uchazečů je třeba 

vytvořit převodník na klasifikaci používanou v České republice. 

http://web.sosmb.cz/wp-content/uploads/2022/01/Prihlaska_SS_20212022_denni.pdf
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Informace pro uchazeče z Ukrajiny 
 

• Cizinci podle § 1 odst. 1 Zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) 

se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 

2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací 

zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, 

škola u této osoby ověří rozhovorem.  

Výsledek hodnocení vykonaného a zaznamenaného ústního rozhovoru bude jako souhlasné či 

nesouhlasné stanovisko o tom, zda daný uchazeč může vzhledem k jeho znalosti českého 

jazyka studovat konkrétní obor vzdělání. 

• Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat 

písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v 

ukrajinském jazyce. 

• U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 

odst. 4 školského zákona a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 

vzdělávání, bude stanoveno jejich pořadí podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím 

řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb., na základě tzv. 

redukovaného hodnocení. 

• Společně s žádostí podle odstavce 1, 2 nebo 3 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 

Zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území 

Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (Zákon č. 67/2022 Sb.). 
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Pozvánka 

Pozvánka k přijímací zkoušce bude zaslána nejpozději 14 dní před termínem zkoušky a obsahuje:  

ID kód (jedinečný identifikátor uchazeče), pozvánku proto nevyhazujte, budete ji potřebovat i pro 

zjištění výsledků a harmonogram přijímacích zkoušek, místo konání a povolené pomůcky. 

         

1. kolo  

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o 

přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a 

stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí:  

Studijní obor 75-41-M/01 Sociální činnost – denní studium  

Do 1. ročníku školního roku 2023/2024 bude přijato 60 uchazečů.  

V 1. kole přijímacího řízení proběhnou přijímací zkoušky v termínech 13. nebo 14. 4. 2023, náhradní 

termíny jsou stanoveny na 10. a 11. 5. 2023.  

Do celkového hodnocení přijímací zkoušky (Čj a M) bude započítán lepší výsledek z vykonaných 

zkoušek (doporučujeme proto využít možnosti účastnit se ve dvou termínech). 

Pokud se uchazeč nemůže pro vážné důvody dostavit k přijímací zkoušce v určeném termínu, může 

svoji neúčast řádně písemně omluvit ředitelce školy nejpozději do 3 dnů. 

Části přijímacího řízení  

1. Jednotná přijímací zkouška  

Testy:  

• Český jazyk a literatura: 60 minut; max. 50 bodů  

• Matematika: 70 minut; max. 50 bodů  

Další informace o jednotné přijímací zkoušce na střední školy v roce 2022 najdete na stránkách 

CERMATu.  

 

2. Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání  

Průměr na vysvědčení:  

• 1. a 2. pololetí 8. ročníku základní školy: max. 25 bodů  

• 1. pololetí 9. ročníku základní školy: max. 25 bodů  

Uchazečům, kteří absolvovali 8. nebo 9. ročník ve školním roce 2019/2020, se bude počítat 

pouze 1. pololetí tohoto školního roku. 

https://prijimacky.cermat.cz/


STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ U MATKY BOŽÍ JIHLAVA  

Fibichova 978/67, 586 01 Jihlava  

Tel.: 567303782, email: sosmb@sosmb.cz, www.sosmb.cz 

 

 

3. Rozhovor  

Součástí přijímacího řízení je krátký motivační rozhovor, abychom se mohli osobně setkat s uchazeči 

a ti měli šanci ukázat, co překračuje rámec didaktických testů. Zajímá nás samozřejmě motivace pro 

studium oboru a případné zkušenosti s péčí o lidi. Toto setkání proběhne ve stejný den jako jednotná 

přijímací zkouška. Maximální počet bodů z této části je 10.  

Hodnocení přijímacího řízení  

Část  Maximální počet bodů  Podíl na celkovém výsledku  

Jednotná přijímací zkouška  100 63 %  

Vysvědčení ze ZŠ  50  31 %  

Rozhovor  10 6 %  

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle počtu získaných bodů.  

V případě rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje vyšší počet bodů za dílčí části v pořadí:  

1. Rozhovor  

2. Jednotná přijímací zkouška  

3. Vysvědčení ze ZŠ  

Aby uchazeč uspěl, musí získat alespoň 5 bodů za test z Čj, současně alespoň 5 bodů za test z M a 

současně alespoň 20 bodů v součtu za test z Čj, test z M a za prospěch na ZŠ. 

Celkový výsledek přijímací zkoušky 

Výsledek přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání bude uchazečům sdělen do konce dubna 2023. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu se školskými předpisy v přízemí školy a na 

webových stránkách školy pod registračními čísly. 

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (podle § 60 odst. 16, 17 a § 

183 odst. 2 školského zákona).  Od tohoto dne běží lhůta pro odevzdání zápisového lístku, která je 10 

pracovních dnů, tj. nejpozději do 12. 5. 2023. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve 

stanovené lhůtě, vzdává se práva na přijetí a na jeho místo může být přijat jiný žák. 

Rozhodnutí o přijetí se neposílá poštou, bude vydáno při odevzdání zápisového lístku v kanceláři 

školy od 8.00 do 14.00. 

Zápisový lístek vydává žákům ZŠ, starším uchazečům krajský úřad. 

V případě, že prvních 60 uchazečů v pořadí neodevzdá zápisové lístky, mohou být další uchazeči (61. 

a následující) přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití tzv. autoremedury v souladu se 

školským zákonem v platném znění.   

Rozhodnutí o nepřijetí se odesílá poštou. 

 Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je řádné ukončení 9. ročníku základní školy. 

Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří byli klasifikováni známkou z chování „neuspokojivé“. 
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Přijímací řízení do vyššího než prvního ročníku SŠ 

Obor 75-41-M/01 Sociální činnost – denní studium  

Ředitelka školy rozhodla o vyhlášení přijímacího řízení do 4. ročníku. 

Pro přihlášení do vyššího než prvního ročníku je stejný tiskopis jako pro přijetí do 1. ročníku. 

Přepokládaný počet přijímaných uchazečů je 10.  

Jednotná zkouška se nekoná. 

Kritéria přijímacího řízení 

Podmínkou přijetí do 4. ročníku je absolvování 3 ročníků na SŠ a doložení ročníkových vysvědčení 

předchozího studia na SŠ.  

Pokud uchazeč nedoloží studium stejného oboru, ředitelka školy rozhodne o obsahu, formě a kritériích 

hodnocení v souladu s RVP oboru Sociální činnost.  

Přihlášky musí být podány nejpozději do 3. 6. 2023.  

 

Obor 53-41-H/01 Ošetřovatel – večerní studium  

Ředitelka školy rozhodla o vyhlášení přijímacího řízení do 2. ročníku. 

Pro přihlášení do vyššího než prvního ročníku je stejný tiskopis jako pro přijetí do 1. ročníku. 

Přepokládaný počet přijímaných uchazečů je 10.  

Jednotná zkouška se nekoná. 

Kritéria přijímacího řízení 

Podmínkou přijetí do 2. ročníku je doložení ročníkových vysvědčení z 9. ročníku ZŠ a doložení 

ročníkových vysvědčení předchozího studia na SŠ. 

Pokud uchazeč nedoloží studium stejného oboru, ředitelka školy rozhodne o obsahu, formě a kritériích 

hodnocení v souladu s RVP oboru Ošetřovatel.  

Přihlášky musí být podány nejpozději do 1. 3. 2023.  

 

 

Všem uchazečům přeje hodně zdaru a na viděnou se těší,  

  

 V Jihlavě dne 21. 1. 2023       Mgr. Kateřina Šimková  

                    ředitelka školy     


