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

Rozhodnutí ředitelky školy
Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na Střední odbornou školu sociální u Matky
Boží Jihlava, Fibichova 978/67, 586 01 Jihlava do následujícího oboru vzdělávání:

75-41-M/01 Sociální činnost – denní studium
pro školní rok 2022/23 na pondělí 30. 5. 2022 v 9:00.

Podmínky přijetí
1. Přijímací pohovor
Součástí přijímacího řízení je krátký motivační rozhovor, abychom se mohli osobně setkat s uchazeči
a měli šanci vidět věci, které ve standardním přijímací testu nemohou ukázat. Zajímá nás samozřejmě
motivace pro studium oboru a případné zkušenosti s péčí o lidi.
2. Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání
Rozhodující pro přijetí bude průměrný prospěch 8. a 1. pololetí 9. třídy.
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. 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.

Přihlášky přijímáme do 23. 5. 2022.
Přihlášku můžete zaslat poštou nebo donést osobně do kanceláře školy od 8:00 do 14:00 hod.
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Přijímací řízení do vyššího než prvního ročníku SŠ
Ředitelka školy rozhodla o vyhlášení přijímacího řízení do vyšších ročníků.
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 vyššího ročníku je 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. 2022.

Učební obor Ošetřovatel 53-41-H/01 – večerní studium
Do 1. ročníku školního roku 2022/2023 bude přijato 30 uchazečů.
Termín odevzdání přihlášek je nejpozději do 27. 5. 2022.
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.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu se školskými předpisy v přízemí školy a na webových
stránkách školy nejpozději do 31. 5. 2022.
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.
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