Přijímací řízení
pro akademický rok 2019/2020
Studijní program:

Zdravotně sociální péče B 5350

Studijní obor:

Zdravotně sociální pracovník 5345R031

Typ studijního programu:
Forma studia:
Standardní doba studia:

bakalářský studijní program
kombinovaná
3 roky

Termín uzávěrky přihlášek:

1. kolo: 15. 5. 2019
2. kolo: 17. 7. 2019
3. kolo: 21. 8. 2019

Termín přijímacích zkoušek:

1. kolo: 28. 5. 2019
2. kolo: 1. 8. 2019
3. kolo: 5. 9. 2019

Podmínky přijímacího řízení:
Podmínkou pro přijetí ke studiu je již absolvovaná maturitní zkouška na střední škole
a prokázání způsobilosti ke studiu u přijímací zkoušky.
Obsahem přijímací zkoušky jsou:
 Test na PC v rozsahu 50 otázek ze základů společenských věd, psychologie, filozofie,
sociologie a biologie v rozsahu středoškolského učiva.
Ke zpracování testu je stanoven celkový časový limit 45 minut. Každá správná odpověď
je hodnocena 1 bodem, odpověď nevím/nebudu odpovídat žádným bodem a za špatnou
odpověď se odečítá 0,5 bodu, tj. maximálně může uchazeč za písemný test získat
50 bodů.
 Ústní zkouška k ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti
samostatného úsudku a motivace ke studiu.
Ústní zkouška je v rozsahu 20 minut, uchazeč za ni může získat maximálně 50 bodů.
Za prokazatelně absolvované a písemně doložené nadstandardní aktivity uchazeče
ve smyslu předchozí praxe, osobního rozvoje nebo ve prospěch veřejného zájmu (např.
dobrovolnická činnost, praxe v oblasti sociální práce nebo příbuzném oboru, studijní

pobyt v zahraničí, státní zkouška z cizího jazyka) je možné udělit bodové zvýhodnění
do maximální výše 20 bodů, které se připočítává k výsledku ústní zkoušky.
Rozsah, hloubka a úroveň znalostí požadovaných v testu vycházejí z látky probírané
na středních školách s maturitou.
Kritériem prokázání způsobilosti ke studiu je dosažení takového bodového ohodnocení
v přijímacím řízení, které zařadí uchazeče do pořadí předpokládaného počtu přijímaných
studentů tak, aby počet studentů zapsaných do oboru činil 100.
Pro tento obor se vyžadují následující lékařská potvrzení vystavená praktickým lékařem:
- potvrzení o očkování proti hepatitidě typu B a
- potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Zdravotně sociální pracovník (formulář
ke stažení na webu SO).
Přijatí uchazeči výše uvedená potvrzení doloží při zápisu ke studiu.
Přihlášky:
V přijímacím řízení budou akceptovány pouze elektronické přihlášky ke studiu na vysoké
škole podané do data uzávěrky.
Přihlášku naleznete na https://www.vspj.cz/eprihlaska. Poplatek za přijímací řízení činí 450,Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek. Další pokyny k platbě
a průběhu přijímacího řízení naleznete ve vysvětlivkách k elektronické přihlášce.
Ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení doloží přijatí uchazeči při zápisu ke studiu.
Pro tento obor se vyžadují následující lékařská potvrzení vystavená praktickým lékařem:
potvrzení o očkování proti hepatitidě typu B a potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu
oboru Zdravotně sociální pracovník. Přijatí uchazeči potvrzení doloží při zápisu ke studiu.
Přihlášky, které nebudou podány do stanoveného termínu, a přihlášky nepodané
předepsaným způsobem, nebudou zařazeny do seznamu uchazečů o studium.
V případě, že se uchazeč přijímacích zkoušek nezúčastní, administrativní poplatek se nevrací.
Informace na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail studijni@vspj.cz.
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 byly schváleny Akademickým
senátem VŠPJ dne 12. 12. 2018.
V Jihlavě 12. 12. 2018
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