Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace,
Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Škola: Vyšší odborná škola sociální

Kritéria přijímacího řízení
pro denní, dálkovou a kombinovanou formu vzdělávání
ve školním roce 2022/2023
Vzdělávací program 75-32-N/01 Sociální práce
Obor vzdělání 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika
Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální,
Ostrava-Mariánské Hory, p. o., stanovila v souladu s ustanovením § 94 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, kritéria přijímacího řízení pro přijímání ke vzdělávání na vyšší odborné škole pro
školní rok 2022/2023 takto:
1. Hodnocení znalostí uchazeče získaných v ukončeném středním vzdělávání, vyjádřené výsledkem
maturitní zkoušky.
2. Další skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče: Aktivity / praktické
zkušenosti související s oborem vzdělání.
3. Splnění podmínky zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.
V případě kombinované formy vzdělávání se předpokládá, že uchazeč o studium pracuje v oboru
souvisejícím s oborem vzdělání.
Přijímací zkouška
Není stanovena.
Pořadí uchazečů
Pořadí uchazečů bude ve výsledkové listině stanoveno podle bodového hodnocení průměrného prospěchu
maturitní zkoušky, popřípadě dle bodového hodnocení doložených aktivit nebo praktických zkušeností
souvisejících s oborem vzdělání.

Bodové hodnocení za průměrný prospěch
z maturitní zkoušky
do 1,50
do 2,00
do 2,50
do 3,00
do 3,50
do 4,00

=
=
=
=
=
=

30 bodů
25 bodů
20 bodů
15 bodů
10 bodů
5 bodů

Bodové hodnocení za aktivity / praktické
zkušenosti související s oborem vzdělání
101 hodin a více = 10 bodů
20 až 100 hodin = 5 bodů
méně než 20 hodin = 0 bodů

Poznámky



V případě, že v termínu konání přijímacího řízení není maturitní zkouška vykonána, může si uchazeč
požádat v termínu do 20. 6. 2022 o přeřazení přihlášky do 3. kola přijímacího řízení. Je-li kapacita
po 1. a 2. kole naplněna, pak se mu přihláška vrací s usnesením o zastavení přijímacího řízení.
Uchazeč s cizí státní příslušností (vyjma Slovenské republiky) doloží nostrifikaci požadovaných
dokladů. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem dne 21. 6. 2022.

Pokyny k vyplnění přihlášky
Přihláška ke studiu na VOŠ (viz webové stránky školy www.voss-ova.cz nebo tiskopis SEVT kód
49152100) musí být řádně vyplněna, zejména následující údaje:
 jméno a příjmení uchazeče,
 volba jednoho cizího jazyka (ANJ, NEJ, RUJ)
(předpokladem pro úspěšné pokračování ve studiu zvoleného cizího jazyka je maturitní zkouška z cizího
jazyka nebo předpoklady pro jeho znalost v rozsahu úrovně A2),
 forma vzdělávání,
 rodné číslo, místo narození, státní občanství,
 adresa bydliště, telefon, e-mail, datová schránka (je-li zřízena),
 IZO studované nebo absolvované SŠ,
 kód a název vzdělávacího oboru na SŠ,
 potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného studijního oboru (stanoveným zdravotním
omezením pro uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru jsou závažné duševní nemoci a poruchy chování –
viz ustanovení § 1 písm. a) nařízení vlády č. 689/2004 Sb., s odkazem na ustanovení § 3 odst. 5 zákona
č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů),
 datum a vlastnoruční podpis uchazeče.
Přílohy k přihlášce


Ověřená kopie maturitního vysvědčení (letošní absolventi doloží dodatečně k již podané přihlášce
nejpozději do 20. 6. 2022).



Ověřená kopie závěrečného vysvědčení ze střední školy (letošní absolventi doloží dodatečně k již
podané přihlášce nejpozději do 20. 6. 2022).



Aktivity / praktické zkušenosti související s oborem vzdělání - započítává se sociální / pedagogická
praxe získaná v rámci předchozího studia, zaměstnání, nebo při dobrovolné práci například s dětmi,
mládeží, osobami se zdravotním postižením, seniory. Dále účast na odborných seminářích, odborných
výcvicích apod. Všechny aktivity / praktické zkušenosti související s oborem vzdělání je nutno
doložit osvědčením, certifikátem, pracovní smlouvou, potvrzením, a to vždy originálem nebo ověřenou
kopií. Nezbytné je také časové vyjádření rozsahu aktivit / praktických zkušeností v hodinách.



V případě kombinované formy vzdělávání potvrzení, že uchazeč o studium pracuje v oboru souvisejícím
s oborem vzdělání.

Doplňující informace






Uzávěrka podání přihlášek do 1. kola je 31. 5. 2022.
Přijímací řízení (bez přijímací zkoušky) proběhne dne 23. 6. 2022.
Uchazeč obdrží do 10. 6. 2022 informativní dopis s registračním číslem, pod kterým bude
od 24. 6. 2022 na webových stránkách školy www.voss-ova.cz v sekci Uchazeč → Přijímací řízení
zveřejněn jeho výsledek.
Uchazeč obdrží do 7 dnů od stanoveného termínu přijímacího řízení písemné rozhodnutí ředitelky
o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání.

Uchazeč se stává studentem školy dnem zápisu ke vzdělávání.

Ostrava 28. 3. 2022

Ing. Eva Kazdová
ředitelka

