
 

Kritéria a požadavky pro přijímací řízení  

a způsob hodnocení jejich splnění 

na školní rok 2022/2023 - (VOŠ) 

 
Obor:  75-32-N/06 – Sociální pedagogika 
 

Forma:  3leté denní studium 

2. kolo přijímacího řízení 
 

Přijímací řízení zahrnuje: 

1. Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na 

vysvědčeních ze střední školy a na vysvědčení o maturitní zkoušce 

 

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve VOŠ je splnění podmínky zdravotní 

způsobilosti pro obor vzdělání 75-32-N/06 – Sociální pedagogika (omezení vylučující 

zdravotní způsobilost pro obor Sociální pedagogika dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. ve 

znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb. - Závažné duševní nemoci a poruchy chování) 

 

Uchazeč o studium je přijat na základě těchto kritérií: 

1. pořadí uchazečů bude stanoveno na základě prospěchového průměru 

maturitního vysvědčení 

2. při rovnosti bodů rozhoduje (ve stanoveném pořadí): 

a) prospěchový průměr z 1. pololetí posledního ročníku střední školy 

b) prospěchový průměr z 2. pololetí posledního ročníku střední školy 

c) prospěchový průměr z 2. pololetí předposledního ročníku střední školy 

d) známka z cizího jazyka v 1. pololetí posledního ročníku studia na střední škole 

(pokud byl žák hodnocen z více cizích jazyků jako povinných předmětů, pak se 

pro účely přijímacího řízení započítává známka lepšího z nich). 

e) známka z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku studia na střední 

škole  

V případě, že je student z některého předmětu nehodnocen v 2. pololetí předposledního 

ročníku střední školy nebo v 1. či 2. pololetí posledního ročníku střední školy, je celkový 

prospěch studenta vypočítán pro potřeby přijímacího řízení jen z předmětů, v nichž za 1. či 2. 

pololetí příslušného ročníku hodnocen byl. 

 

3. Do studia nebude přijat uchazeč, který neprokáže požadovanou zdravotní 

způsobilost pro obor vzdělání 75-32-N/06 – Sociální pedagogika 

4. Do studia nebude přijat uchazeč, který nedoloží ověřenou kopii maturitního 

vysvědčení. 

5. Do studia nebude přijat uchazeč, který nedoloží prospěch z předposledního 

ročníku střední školy a posledního ročníku střední školy potvrzením známek na 

přihlášce příslušnou střední školou nebo ověřenou kopií vysvědčení 

z předposledního a posledního ročníku střední školy. 



 

Doklady, které jsou součástí přijímacího řízení: 

• přihláška, jejíž součástí je potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu.  

Na přihlášce musí být uvedena tato formulace: způsobilý/á ke studiu oboru 75-32-

N/06 Sociální pedagogika  

• přihláška, jejíž součástí je ověření prospěchu žáka z předposledního a posledního 

ročníku střední školy (buď formou ověření známek příslušnou střední školou, nebo 

doložením ověřené kopie vysvědčení z předposledního a posledního ročníku střední 

školy) 

• ověřená kopie maturitního vysvědčení 

 

Lhůta podání přihlášky ke vzdělávání (2. kolo přijímacího řízení): do 15. srpna 2022 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kroměříži 2. srpna 2022      Mgr. Jana Vítková 

         ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informace k přijímacímu řízení na VOŠ 
• Termín podání přihlášky ke studiu včetně všech požadovaných dokladů, které 

jsou součástí přijímacího řízení je do 15. 8. 2022. 

• Vyhodnocení přijímacího řízení proběhne 17. 8. 2022 podle kritérií zveřejněných na 

webových stránkách školy. 

• Uchazeči obdrží písemné vyrozumění o přijetí/nepřijetí ke studiu, v němž budou 

uvedena jejich evidenční čísla. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na 

webových stránkách školy www.ped-km.cz pod evidenčními čísly uchazečů. 

Vzhledem k tomu, že výsledky přijímacího řízení nemohou být zveřejněny pod jmény, 

zjistí si uchazeč evidenční číslo a pořadí podle jemu známých hodnot z maturitního 

vysvědčení a vysvědčení z 1. a 2. pololetí předposledního a posledního ročníku střední 

školy: 

            Kritérium 1: průměr známek z maturitního vysvědčení 

            Kritérium 2a: průměr známek z 1. pololetí posledního ročníku střední školy  

            Kritérium 2b: průměr známek z 2. pololetí posledního ročníku střední školy  

Kritérium 2c: průměr z 2. pololetí předposledního ročníku střední školy 

Kritérium 2d: známka z cizího jazyka v 1. pololetí posledního ročníku střední školy 

Kritérium 2e: známka z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku střední školy 

 

• Zápis přijatých studentů ke studiu proběhne 1. 9. 2022 v 10.00 hodin. 

                                                                                       

 

Pokyny k vyplnění přihlášky 
• Uchazeč má možnost stáhnout formulář přihlášky ke studiu na VOŠ na stránkách 

školy (www.ped-km.cz). 

• Uchazeči vyplní v přihlášce známky a průměr známek za 2. pololetí předposledního 

ročníku absolvované střední školy a 1. a 2. pololetí posledního ročníku absolvované 

střední školy. Možnosti potvrzení známek: 

o potvrzení školou, na které uchazeč studoval 

o zaslání ověřené kopie vysvědčení za předposlední ročník absolvované střední 

školy a ověřené kopie vysvědčení za poslední ročník absolvované střední školy 

(spolu s přihláškou ke studiu) 

• Uchazeči zašlou zároveň s přihláškou ověřenou kopii maturitního vysvědčení.  

• Potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče potvrdí lékař na přihlášce.  

 

 

 

Informace pro uchazeče: 
• Vyučovaným povinným cizím jazykem je pouze jazyk anglický. 

• V případě volných míst se bude konat třetí kolo přijímacího řízení, termín konání 

třetího kola a termín podání přihlášky do třetího kola bude upřesněn v září 2022. 

• Na VOŠ se platí školné ve výši 3.000,- Kč / školní rok. 
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