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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 VOŠ 

dálková forma vzdělávání 
 

Ve školním roce 2017/2018 plánuje VOŠ, jejíž činnost vykonává Střední pedagogická škola, 

gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace otevřít  
po dvou třídách o 30 studentech dálkové formy vzdělávání v tomto oboru:  

 

Obor vzdělání:  75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika 

Vzdělávací program: 75-32-N/06 Sociální pedagogika 

 

Uchazeč o vzdělávání v tomto oboru vzdělání bude přijímán na základě:  

 

1. hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřené na 

maturitním vysvědčení, 

Maximální bodový zisk je 30 bodů.  

Body budou získány přepočtem známek na maturitním vysvědčení jako rozdíl koeficientu 40 a 

desetinásobku průměru spočteného ze známek z povinných předmětů na maturitním 

vysvědčení. 

 

2. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

(dosavadní vzdělání v oboru vč. kurzů, výcviků, seminářů apod., dobrovolnická činnost 

související s péčí o člověka, aktivní účast na charitativních akcích aj.). 

Za každou doloženou a ověřenou výše jmenovanou skutečnost získá uchazeč toto bodové 

ohodnocení: aktivní účast na charitativních akcích 1 bod, kurzy a školení 2 body, dovednostní 

výcviky 3 body, vzdělání v oboru 4 body, dobrovolnická činnost a zaměstnání v oboru 5 bodů. 

 

Celkové bodové hodnocení bude dáno součtem bodů získaných za hodnocení znalostí uchazeče 

získaných ve středním vzdělávání a vyjádřené na maturitním vysvědčení a dalších skutečností, které 

osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 

Výsledky budou seřazeny sestupně podle celkového počtu dosažených bodů. 

V případě rovnosti bodů v celkovém pořadí rozhoduje vyšší bodový zisk z hodnocení znalostí 

uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřené na maturitním vysvědčení. Pokud toto 

kritérium nerozhodne, následuje porovnávání dalších skutečností v pořadí dobrovolnická 
činnost a zaměstnání v oboru, vzdělání v oboru, dovednostní výcviky, kurzy a školení, aktivní účast na 

charitativních akcích. 

 

Ke studiu bude přijato prvních 30 uchazečů v každé formě studia. 

 

1. kolo přijímacího řízení se bude konat 19. června 2018. 

Přihlášku je nutno podat do 31. 5. 2018, ověřenou kopii maturitního vysvědčení nejpozději  

do 15. června 2018.  

 

Podmínkou přijetí je doložení potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání pro obor 

vzdělání Sociální pedagogika a sociální práce (dle Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání 211/2010 

Sb.), které je dodáno společně s přihláškou nejpozději 31. května 2018. 

 

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí 250,- Kč. Poplatek je třeba uhradit před přijímacím 

řízením na účet 19-5994340257/0100, jako variabilní symbol uveďte šest číslic z rodného čísla před 

lomítkem a do zprávy pro příjemce napište své jméno. Poplatek musí být na účtu pět pracovních 

dní před termínem přijímacího řízení.   
 

Případná další kola přijímacího řízení se budou konat po ukončení předešlého kola přijímacího řízení. 

 

 

V Karlových Varech dne 5. února 2018 

       Mgr. Bohuslav Peroutka  

         ředitel školy  


