Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní, Opletalova 6, 602 00 Brno

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Na základě § 94 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje ředitelka školy pro všechna kola přijímacího
řízení následující kritéria:

1. Posouzení dokumentů dodaných spolu s přihláškou
Uchazeč/uchazečka dodá spolu s přihláškou následující dokumenty:
• strukturovaný životopis
• doporučení ke studiu
• dokumenty potvrzující praxi v sociální, pedagogické, pečovatelské nebo zdravotnické
oblasti (zaměstnání, školní praxe, dobrovolnictví, osobní zkušenost apod.)
Kritérium

Body

Co se hodnotí

Strukturovaný
životopis

0 až 5 bodů

Doporučení ke
studiu

0 až 10 bodů

Potvrzení o praxi

0 až 10 bodů

Zda je vůbec k přihlášce přiložen; obsahová
a formální stránka
Zda je vůbec k přihlášce přiloženo; obsah
doporučení a jaká autorita ho vydala; formální
náležitosti (podpis, případně razítko či hlavička
instituce apod.)
Zda je vůbec k přihlášce přiloženo; obsah potvrzení
a jaká autorita ho vydala; formální náležitosti
(podpis, případně razítko či hlavička instituce
apod.); rozsah praxe; počet potvrzení

2. Posouzení prospěchu u maturitní zkoušky
Uchazeč/uchazečka dodá nejpozději při motivačním pohovoru (přijímací zkoušky) kopii
maturitního vysvědčení.
Kritérium

Body

Co se hodnotí

Maturitní zkouška

0 až 10 bodů

Prospěch – body se přidělují podle níže uvedené
tabulky

Přepočet průměrného prospěchu u maturitní zkoušky na body:
Průměr
Body

1,0–1,27
10

1,28–1,55
9

1,56–1,81
8

1,82–2,09
7

2,10–2,36
6

2,37–2,64
5

2,65–2,91
4

2,92–3,18
3

3,19–3,45
2

3,46–3,72
1

3,73–4
0

3. Motivační pohovor (přijímací zkouška)
Uchazeč/uchazečka bude pozván k motivačnímu pohovoru s vyučujícími, na který si připraví
představení jednoho sociálního zařízení podle vlastního výběru. U motivačního pohovoru lze
získat až 20 bodů, přičemž pro úspěšné absolvování této přijímací zkoušky je nutné získat
alespoň 5 bodů.
Kritérium

Body

Co se hodnotí

Motivační pohovor
(přijímací zkouška)

0 až 20 bodů

Hodnotí se čtyři kategorie: motivace, orientace
v oboru, schopnost představit sociální zařízení
a celková zralost projevu (podrobněji viz níže)

Kategorie hodnocení motivačního pohovoru (přijímací zkoušky):
motivace – hodnotí se zájem o sociální práci, představy o budoucím uplatnění po
absolvování školy, kontakt s nějakými institucemi z oblasti sociální práce apod.
orientace v oboru – hodnotí se porozumění tomu, co je to sociální práce, jaké jsou cílové
skupiny a typy institucí; jaké jsou aktuální sociální problémy v české společnosti apod.
představení vybraného sociálního zařízení – uchazeč/uchazečka představí jedno sociální
zařízení podle vlastního výběru: zřizovatel, počet klientů, podoby sociální práce a/nebo
sociálních služeb, financování, přínos zařízení pro komunitu, obec či region
celková zralost projevu – hodnotí se komunikativnost, oční kontakt, kultivovanost projevu,
vyspělost uvažování, originalita osobnosti, respekt ke křesťanskému charakteru školy,
přidaná hodnota pro studium a praxi sociální práce
Hodnocení jednotlivých čtyř kategorií motivačního pohovoru (přijímací zkoušky):
Hodnocení
Body

nedostatečné podprůměrné
0
1

průměrné
3

nadprůměrné
4

excelentní
5

Během přijímacího řízení tedy může uchazeč/uchazečka získat celkem 55 bodů:
Kritérium

Body

Životopis

0 až 5 bodů

Doporučení ke
studiu
Potvrzení o praxi

0 až 10 bodů

Maturitní zkouška

0 až 10 bodů

Motivační pohovor
(přijímací zkouška)
Celkem

0 až 20 bodů*

0 až 10 bodů

0 až 55 bodů

* U motivačního pohovoru je nutno získat alespoň 5 bodů.

V Brně dne 15. ledna 2018

Mgr. Renáta Michálková
ředitelka školy

