Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

Vyšší odborná škola
Přijímací řízení do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023
Otevírané vzdělávací programy a počty přijímaných studentů
26-47-N/13 Výpočetní technika
75-32-N/01 Sociální práce

40 studentů
75 studentů

Termíny přijímacího řízení a termíny pro podání přihlášky
1. kolo přijímacího řízení
2. kolo přijímacího řízení
3. kolo přijímacího řízení
4. kolo přijímacího řízení
5. kolo přijímacího řízení

10. června 2022
24. června 2022
26. srpna 2022
září 2022
září, popř. říjen 2022

přihlášky do 25. května 2022
přihlášky do 13. června 2022
přihlášky do 16. srpna 2022
bude upřesněno na webových stránkách školy
bude upřesněno na webových stránkách školy

Uskutečnění a počet volných míst druhého, třetího, případně dalších kol přijímacího řízení bude závislé
na výsledcích kol předcházejících. Výsledek přijímacího řízení bude uchazeči zaslán písemně do 7 dnů po termínu
uskutečnění daného kola přijímacího řízení.

Podmínky přijetí ke studiu ve zvoleném oboru
Ke studiu mohou být přijati studenti, kteří absolvovali střední školu, úspěšně složili maturitní zkoušku, obstáli
při přijímacím řízení ke zvolenému vzdělávacímu programu na vyšší odbornou školu a splnili podmínky zdravotní
způsobilosti pro daný obor vzdělání a dosáhli minimálního počtu bodů (50).

Náplň přijímacího řízení na vzdělávací programy 75-32-N/01 Sociální práce
Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek.
Pořadí uchazečů při přijímacím řízení bude stanoveno podle hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním
vzdělávání a hodnocení dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání
Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělání bude vyjádřeno pomocí výsledků při společné části
maturitní zkoušky (průměr všech známek povinných předmětů společné části vypočítán na 2 desetinná místa).
Průměr všech známek povinných předmětů společné části maturitní zkoušky
Počet bodů
1,00
60
1,50
50
2,00
40
2,50
30
3,00
20
3,50
10
4,00
0
Další skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (bonifikace)
Pohovor hodnotící zájem o zvolený obor (nehodnoceno u bývalých neúspěšných našich
studentů VOŠ)
Praxe v sociální oblasti – souvislá, minimálně tříměsíční (písemné potvrzení)
Praxe v sociální oblasti – nesouvislá, kratší než 3 měsíce (písemné potvrzení)
Jiné aktivity hodné zřetele (písemné potvrzení)
Státní zkouška z cizího jazyka (písemné potvrzení)

Počet bodů
50
20
10
10
10

Podklady pro přiznání bonifikace je nutné předložit v den konání přijímacího řízení a ty se stávají součástí
dokumentace přijímacího řízení. Na později předložené doklady nebude brán zřetel.
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Náplň přijímacího řízení na vzdělávací programy 26-47-N/13 Výpočetní technika
Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek.
Pořadí uchazečů při přijímacím řízení bude stanoveno podle hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním
vzdělávání a hodnocení dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání
Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělání bude vyjádřeno pomocí výsledků při společné části
maturitní zkoušky (průměr všech známek povinných předmětů společné části vypočítán na 2 desetinná místa).
Průměr všech známek povinných předmětů společné části maturitní zkoušky
Počet bodů
1,00
60
1,50
50
2,00
40
2,50
30
3,00
20
3,50
10
4,00
0
Další skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (bonifikace)
Pohovor hodnotící zájem o zvolený obor (nehodnoceno u bývalých neúspěšných našich
studentů VOŠ)
Účast v celostátním kole SOČ (písemné potvrzení)
Účast v krajském kole SOČ (písemné potvrzení)
Jiné aktivity hodné zřetele (písemné potvrzení)
Státní zkouška z cizího jazyka (písemné potvrzení)

Počet bodů
50
20
10
10
10

Podklady pro přiznání bonifikace je nutné předložit v den konání přijímacího řízení a ty se stávají součástí
dokumentace přijímacího řízení. Na později předložené doklady nebude brán zřetel.

Výsledné hodnocení
U každého uchazeče bude stanoven výsledný součet bodů dle výše uvedených kritérií. Uchazeči pak budou seřazeni
sestupně podle celkového počtu dosažených bodů. V případě shodnosti u více uchazečů budou použita doplňková
kritéria, a to v následujícím pořadí do okamžiku rozhodnutí:
1. Známka z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky.
2. Známka z druhého předmětu společné části maturitní zkoušky.
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