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Ředitelka školy vyhlašuje od 18. května 2022 

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 
 

Nabídka oborů a počet přijímaných uchazečů: 

 

Kód oboru Název oboru 
Forma 

vzdělávání 

Délka 

studia 

Ukončení 

studia 

Počet 

volných 

míst 

Počty 

přijímaných 

uchazečů 

75-41-M/01 Sociální činnost dálková 5 roků MZ 7 23 

 

 

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 na tel. čísle 606 661 464 nebo na e-mailové 

adrese sos-morava@sos-morava.cz 

 

Termín podávání přihlášek do 31. 8. 2022. 

 

 

Kritériem přijímacího řízení pro žáky dálkové formy vzdělávání je: 

• Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní 

docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné docházky. 

Hodnotí se prospěch za 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku v 

předmětech český jazyk a matematika. Maximum je 20 bodů, tj. 2 x 5 bodů za výborný prospěch. 

• V přijímacím řízení se nehodnotí hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 

2019/2020. Předloží-li žák takové vysvědčení, hodnotí se prospěch za 1. pololetí 

předposledního a 1. pololetí posledního ročníku v předmětech český jazyk a matematika. 

Maximum je 20 bodů, tj. 2 x 5 bodů za výborný prospěch. 

• Pořadí uchazečů bude stanoveno podle počtu bodů získaných na základě uvedených kritérií. Na 

prvním místě se umístí uchazeč s nejvyšším počtem získaných bodů. Uchazeči budou přijímaní 

do naplnění kapacity oboru.  

• Školní přijímací zkouška se nekoná. 

 

 

Předpoklady pro přijetí uchazečů dálkové formy vzdělávání: 

• Ke studiu je podle § 60a odst. 3 školského zákona požadováno doložení zdravotní způsobilosti 

stanovené nařízením vlády č. 211/2010 Sb. 

• Doložení splnění povinné školní docházky v délce 9 let podle § 59 školského zákona 

vysvědčením.  

• U dálkové formy vzdělávání se neodevzdávají zápisové lístky. 

• Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným 

příslušníkem na území ČR a to nejpozději při zahájení vzdělávání dle § 20 odst. 3 školského 

zákona. 

• Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke 

vzdělávání ve středních školách, promíjí na žádost jednotná zkouška z českého jazyka a 

literatury. Nezbytná znalost jazyka je ověřována komisionálně pohovorem. Oprávněnost žádosti 
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ověří ředitelka školy dle vysvědčení posledního ročníku základní školy. Hodnocení cizinců se 

řídí §14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění.   

 

 

Brno 18. května 2022 

          

 

 

 

Ing. Bc. Petra Kalousková 

ředitelka školy 


