VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ,
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM,
PRAHA 6, EVROPSKÁ 33

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická
a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33
vyhlašuje
ve smyslu § 93 a § 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné
škole pro školní rok 2022/2023 v těchto vzdělávacích programech a oborech
vzdělání:
Vzdělávací program 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Obor vzdělání:
75-31-N/.. Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní forma vzdělávání
Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 20
Vzdělávací program 75-32-N/06 Sociální pedagogika
Obor vzdělání:
75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika – denní forma vzdělávání
Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 20
75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika – kombinovaná forma vzdělávání
Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 20
Lhůta pro podání přihlášky ke vzdělávání:

do 15. 9. 2022

Přihlášky ke studiu podávají uchazeči řediteli školy.

V rámci 2. kola přijímacího řízení do všech oborů vzdělání se koná přijímací
zkouška dne 21. září 2022. Na konkrétní datum obdrží uchazeči pozvánku.
Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní
zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností,
vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole
rozhoduje ředitel této školy.
V Praze dne 29. 6. 2022
Č. j: 705/2022
Mgr. Ing. Pavel Žďárský, Ph.D.
ředitel školy
Příloha: Kritéria v jednotlivých oborech vzdělání
Adresa: VOŠ, SOŠP a Gymnázium, Evropská 330/33, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Tel.: + 420 233 091 261 • E-mail: info@pedevropska.cz • www.pedevropska.cz

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku oboru vzdělání
75-31-N/.. Předškolní a mimoškolní pedagogika
v denní formě vzdělávání
Podmínky účasti uchazeče při přijímacím řízení
1. Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou doložené ověřenou kopií Vysvědčení
o maturitní zkoušce, která se zasílá spolu s přihláškou. V případě maturujících v podzimním
období r. 2022 lze ověřenou kopii maturitního vysvědčení přinést nejpozději v den konání
přijímací zkoušky.
2. Řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška na tiskopise „Přihláška ke studiu – Vyšší
odborná škola“ (SEVT 491521). Přihláška není zpoplatněna.
3. Dobrý zdravotní stav potvrzený vyjádřením lékaře na přihlášce ke studiu.
Přijímací zkouška
Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:
1. Zjištění osobnostních předpokladů ke studiu daného oboru formou písemného testu
zaměřeného na tvořivost a písemného testu zaměřeného na analýzu pedagogickopsychologických situací.
2. Ústní část je realizována formou volného rozhovoru, kterým se zjišťuje motivace ke studiu,
zájmová orientace uchazeče a jeho základní orientace v odborné problematice. Část pohovoru
je zaměřena na případné zkušenosti uchazeče z praxe. Uchazeč u ústního pohovoru může
písemně doložit absolvovanou pracovní činnost, odbornou praxi, portfolio praxe, účast na
odborných seminářích a kurzech (certifikáty), vedení zájmových aktivit pro různé skupiny aj.

Hodnocení přijímacího řízení pro obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika
Písemná část: 0–30 bodů.
Ústní část: 0–95 bodů.
Vysvědčení o maturitní zkoušce s celkovým hodnocením „prospěl/a s vyznamenáním“: 5 bodů.
Celkem lze získat 130 bodů, minimální počet bodů pro přijetí ke studiu: 80, ale pouze do limitu
počtu přijímaných uchazečů.
V případě rovnosti bodů je přednost dána uchazeči, který dosáhl vyššího ohodnocení v ústní části.
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Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku oboru vzdělání
75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika
v denní i kombinované formě vzdělávání
Podmínky účasti uchazeče při přijímacím řízení
1. Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou doložené ověřenou kopií Vysvědčení
o maturitní zkoušce, která se zasílá spolu s přihláškou. V případě maturujících v podzimním
období r. 2022 lze ověřenou kopii maturitního vysvědčení přinést nejpozději v den konání
přijímací zkoušky.
2. Řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška na tiskopise „Přihláška ke studiu – Vyšší
odborná škola“ (SEVT 491521). Přihláška není zpoplatněna.
3. Dobrý zdravotní stav potvrzený vyjádřením lékaře na přihlášce ke studiu.
Přijímací zkouška
Přijímací zkouška proběhne formou volného rozhovoru, který se zaměřuje na oblasti školství, sociální
práce a sociální politiky, zjišťuje se úroveň všeobecného rozhledu v oblasti politiky, ekonomie,
kultury. Dále je nastíněna modelová sociální situace, kterou uchazeč analyzuje a posoudí její
závažnost.
Část pohovoru je zaměřena na případné zkušenosti uchazeče z praxe. Uchazeč u ústního pohovoru
může písemně doložit absolvovanou pracovní činnost – kopii pracovní smlouvy (pro kombinovanou
formu vzdělávání), odbornou praxi, portfolio praxe, účast na odborných seminářích a kurzech
(certifikáty), vedení zájmových aktivit pro různé skupiny aj.

Hodnocení přijímacího řízení pro obor vzdělání Sociální práce a sociální pedagogika
Ústní část: 0–125 bodů.
Vysvědčení o maturitní zkoušce s celkovým hodnocením „prospěl/a s vyznamenáním“: 5 bodů.
Celkem lze získat 130 bodů, minimální počet bodů pro přijetí ke studiu: 80, ale pouze do limitu
počtu přijímaných uchazečů.
V případě rovnosti bodů je přednost dána uchazeči, který dosáhl vyššího ohodnocení v součtu bodů
v ústní části za praktické zkušenosti kvalifikovaně doložené.
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