Přijímací řízení - obor 75-41-M/01 - Sociální činnost
Obsah přijímacího řízení
Přijímací zkouška se koná formou písemného testu z jazyka českého a matematiky (jednotná
přijímací zkouška CERMAT) a všeobecného přehledu (dějiny a zeměpis České republiky, biologie
člověka a všeobecný náboženský přehled). Uchazeči, jejichž průměrný prospěch v posledních dvou
ročnících nebyl horší než 1,5, nepíší test z všeobecného přehledu.
Praktická část přijímací zkoušky obsahuje zpěv či recitaci (dle vlastního výběru) a výtvarný projev.
Kritéria přijímacího řízení
Rozhodující je součet bodů získaných z písemných testů z českého jazyka a matematiky (jednotná
přijímací zkouška) a všeobecného přehledu, ze zpěvu (či recitace) a výtvarného projevu,
za prospěch (celkový průměr, český jazyk, matematika ze tří posledních pololetních vysvědčení),
hodnotí se též doložená mimoškolní aktivita.
Test z českého jazyka (CERMAT):
maximální počet bodů 50, nutný dosažený minimální počet bodů 15.
Test z matematiky (CERMAT):
maximální počet bodů 50, nutný dosažený minimální počet bodů 10.
Test všeobecného přehledu: maximální počet bodů 20, nutný dosažený minimální počet bodů 5.
Zpěv (či recitace), hra na hudební nástroj: 0 až 3 body
Výtvarný projev: 0 až 2 body
Bodové hodnocení celkových průměrů známek:
pro obor 75-41-M/01
1,00 - 1,50

15 bodů

1,51 - 1,65

12 bodů

1,66 - 1,80

9 bodů

1,81 - 1,95

6 bodů

1,96 - 2,10

3 body

více než 2,10 0 bodů
Bodové hodnocení známek z Č a M: součet známek za poslední tři pololetí
6 - 12

3 body

13 - 18

1 bod

více než 18

0 bodů

Další bodované aktivity
Docházka do ZUŠ, účast ve uměleckých soutěžích, členství ve schole či pěveckém sboru,
ve folklórním souboru, ve zdravotnickém kroužku, aktivní zapojení ve skautu apod. - bude
hodnoceno
vždy
jedním
bodem
na
základě
předloženého
potvrzení.
.
Pro přijetí ke studiu je nezbytné získat v písemných testech nutný minimální počet bodů (viz
výše) a zároveň dosáhnout ve všech bodovaných kritériích minimálně 45 bodů.
Uchazeči o studium se specifickými vzdělávacími potřebami:
Uchazeči o studium se SVP mají průběh přijímacích zkoušek upraven na základě předloženého
doporučení PPP.
Zdravotní způsobilost ke studiu:
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče stanoví příloha č.2 k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání v platném znění
Onemocnění vylučující výkon profese:
• závažné duševní nemoci a poruchy chování
Uchazeč, který je osobou se ZPS, předkládá lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu
a výkonu povolání
Uchazeč, který trpí onemocněním pohybového aparátu, zvláště páteře, předloží lékařské potvrzení
o zdravotní způsobilosti k vykonávání sociální činnosti (např. k výkonům přímé obslužné péče) .
Kritéria odvolacího řízení
Při odvolacím řízení rozhoduje pořadí podle celkového bodového zisku (nad stanoveným
minimem), zároveň musí uchazeč získat ve jednotlivých částech přijímacího řízení (Č, M, test
všeobecných znalostí) alespoň minimální počet bodů pro tyto části (viz výše).

Pro školní rok 2016/2017 se předpokládá přijetí 12 uchazečů, kteří vyhoví požadavkům
přijímacího řízení.

V Bojkovicích 30. ledna 2016

PharmDr. Helena Hřebačková
ředitelka školy

