STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ U MATKY BOŽÍ JIHLAVA
NAŠE ŠKOLA JE O LIDECH
Fibichova 978/67, 586 01 Jihlava
Tel.: 567303782, email: sosmb@sosmb.cz, www.sosmb.cz

Přijímací řízení do 1. ročníku 2021/2022
1. kolo

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci
přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí:

Studijní obor 75-41-M/01 Sociální činnost – denní studium
Do 1. ročníku školního roku 2021/2022 bude přijato 60 uchazečů.
V 1. kole přijímacího řízení proběhnou přijímací zkoušky v termínech 12. a 13. 4. 2021, náhradní
termíny jsou stanoveny na 12. a 13. 5. 2021.

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 2021 najdete na stránkách
CERMATu.

2. Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání
Průměr na vysvědčení:



1. pololetí 8. ročníku základní školy: max. 25 bodů
1. pololetí 9. ročníku základní školy: max. 25 bodů

3. Rozhovor
Protože „naše škola je o lidech“, tak jsme do přijímacího řízení zařadili krátké osobní setkání,
abychom se s každým z uchazečů lépe seznámili a měli šanci vidět věci, které ve standardním
přijímací testu nemůžete ukázat. Zajímá nás samozřejmě vaše motivace pro studium oboru a vaše
případné zkušenosti s péči o lidi. Toto setkání proběhne ve stejný den jako jednotná přijímací
zkouška. Maximální počet bodů z této části je 100.

Hodnocení přijímacího řízení
Část
Maximální počet bodů
Jednotná přijímací zkouška
100
Vysvědčení ze ZŠ
50
Rozhovor
100
Pořadí uchazečů bude stanoveno podle počtu získaných bodů.

Podíl na celkovém výsledku
40 %
20 %
40 %

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.
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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
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.

Podmíněné zrušení přijímací zkoušky
Pokud bude počet uchazečů menší nebo roven počtu přijímaných, přijímací zkoušky se ruší. Pokud se
tak stane, tak tato informace bude zveřejněna nejpozději 8. 3. 2021 na www.sosmb.cz a do
19. 3. 2021 sdělena všem uchazečům o vzdělání.

Učební obor Ošetřovatel 53-41-H/01 – večerní studium
Do 1. ročníku školního roku 2021/2022 bude přijato 30 uchazečů.
Přijímáme uchazeče se zájmem o zvolený obor, podmínkou přijetí je úspěšně absolvovaná 9. třída ZŠ
a 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 většího počtu uchazečů, než je počet přijímaných, budou tito přijímáni podle průměru
známek na vysvědčení obou pololetí 8. ročníku (ze školního roku 2019/20 se počítá pouze 1. pololetí)
a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.

Studijní obor Pedagogika pro asistenty ve školství 75-31-M/02 večerní studium
Do 1. ročníku školního roku 2021/2022 bude přijato 30 uchazečů.
Budou přijati uchazeči se zájmem o zvolený obor, podmínkou přijetí je úspěšné vykonání maturitní
zkoušky a zdravotní způsobilost potvrzená lékařem pro daný obor vzdělání.
V případě většího počtu uchazečů, než je počet přijímaných, budou tito přijímáni podle známek
z českého a cizího jazyka/matematiky.

Všem uchazečům přeje hodně zdaru a na viděnou se těší,
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