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Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

číslo jednací: OU-83946/20-2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTĚ
SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ
UNIVERZITY PRO AKADEMICKÝ ROK
2021/2022
BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
Nabízené studijní programy
Typ

Název studijního programu

Bc

Sociální práce
Zdravotně-sociální péče

Specializace

Rozvoj a řízení v sociální
2/P,K
práci
Sociální práce s rodinou 2/P,K

Sociální práce
NMgr
Zdravotně-sociální
a rehabilitace

Standardní
doba studia
/forma studia
3/P,K
3/P

péče

2/K

Obecné pokyny a upozornění
•

Způsob podání přihlášky
1. Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky.
2. Za vložené údaje a zaslané přílohy odpovídá uchazeč/ka.
3. Uchazeči/uchazečce doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění
přihlášky.
4. Hlásí-li se uchazeč/ka na více programů, musí si podat příslušný počet
přihlášek včetně platby - přihlášky se mezi jednotlivými programy
nepředávají.
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•

Elektronická přihláška
1. e-přihláška
2. Uchazeč/ka zadá své osobní údaje a zvolí si studijní program, včetně
formy studia, na kterou se chce přihlásit.
3. Systém uchazeči/uchazečce přidělí specifický symbol, který použije
pro úhradu administrativního poplatku v příslušné výši a do
stanoveného data. Administrativní poplatek je určen ke krytí výloh
spojených
s přijímacím řízením.
4. Přihláška je považována za platnou pouze v případě, že uchazeč/ka
zaplatil/a administrativní poplatek a uvedl/uvedla při platbě - kromě
správného čísla účtu a variabilního symbolu - svůj specifický symbol.
Pokud specifický symbol nebude uveden nebo bude uveden
nesprávný, přihláška ke studiu bude vyřazena jako nezaplacená a
neplatná. Pokud si podává uchazeč/ka více přihlášek, ke každé se
vztahuje jiný specifický symbol.
5. Jakýkoli převod přihlášek mezi jednotlivými studijními programy
nebo jejich formami není možný.
6. Uchazeč/ka, který/á poplatek uhradí v zahraničí, je povinen/povinna
zaslat doklad o platbě na studijní oddělení – elektronicky nebo poštou.
7. V případě chybné platby je uchazeč/ka povinen/povinna poplatek
zaplatit znovu, a to tak, aby byla platba uhrazena nejpozději
do 18. března 2021 včetně. Uchazeč/ka může požádat o vrácení
chybné platby formou písemné žádosti o vrácení platby nejpozději do
15. dubna 2021, přílohou této žádosti je doklad o provedené platbě. Při
vrácení poplatku za chybnou platbu je účtován poplatek ve výši 100,Kč.
8. Každý/á uchazeč/ka je povinen/povinna si na internetu v modulu
e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku
byl připsán na účet univerzity. Případné nesrovnalosti lze řešit
nejpozději do 15. dubna 2021 včetně. Na pozdější reklamace nebude
brán zřetel.
9. Je-li přihláška řádně podána a je-li poplatek za přijímací řízení uhrazen,
je uchazeč/ka pozván/a k přijímací zkoušce, a to elektronicky
v informačním systému Ostravské univerzity, pozvánka může být
zaslána také na e-mailovou adresu, kterou uchazeč v elektronické
přihlášce uvedl.
10. V případě, že uchazeč/ka požádá o zpětvzetí zaplacené přihlášky v
době před uplynutím lhůty pro podání přihlášek ke studiu, fakulta mu/jí
zaplacený poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením vrátí, z
částky je odečten storno poplatek ve výši 100,-Kč.
11. V případě, že se uchazeč/ka nezúčastní přijímací zkoušky nebo požádá
o zpětvzetí přihlášky po lhůtě pro podání přihlášek ke studiu, fakulta
zaplacený poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nevrací.
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•

Poplatek za přijímací řízení
1. Výše poplatku pro přijímací řízení činí 560,- Kč, poplatek nelze platit
v hotovosti.
2. Poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízením.
3. Každý/á uchazeč/ka je povinen/povinna si na internetu v modulu
e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku
byl připsán na účet univerzity.
4. V případě chybné platby je uchazeč/ka povinen/povinna poplatek
zaplatit znovu, a to tak, aby byla platba uhrazena nejpozději
do 18. března 2021 včetně. Uchazeč/ka může požádat o vrácení
chybné platby formou písemné žádosti o vrácení platby nejpozději do
15. dubna 2021, přílohou této žádosti je doklad o provedené platbě. Při
vrácení poplatku za chybnou platbu je účtován poplatek ve výši 100,Kč.
5. V případě, že uchazeč/ka požádá o zpětvzetí zaplacené přihlášky v
době před uplynutím lhůty pro podání přihlášek ke studiu, fakulta mu/jí
zaplacený poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením vrátí, z
částky je odečten storno poplatek ve výši 100,-Kč.
6. V případě, že se uchazeč/ka nezúčastní přijímací zkoušky nebo požádá
o zpětvzetí přihlášky po lhůtě pro podání přihlášek ke studiu, fakulta
zaplacený poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nevrací.

•

Přílohy přihlášky

I. Studijní programy Sociální práce – bakalářské a navazující magisterské
studium
Při podání přihlášky do bakalářských a navazujících magisterských programů
Sociální práce neposílejte žádné přílohy.
Úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném středoškolském (maturitní
vysvědčení) nebo vysokoškolském vzdělání (diplom minimálně bakalářského
stupně) podle jednotlivých programů dokládá uchazeč/uchazečka, který/á
a) byl/a navržen/a k přijetí (a byl/a k tomu vyzván/a),
b) podal/a odvolání, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou
tohoto jeho odvolání.
II. Studijní program Zdravotně-sociální péče – bakalářské studium
Uchazeči bakalářského studijního programu Zdravotně-sociální péče dokládají
nejpozději do 22. března 2021 následující přílohy:
a) originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu
nelékařského zdravotnického povolání
b) úředně ověřené nebo střední školou potvrzené kopie vysvědčení
z předposledního ročníku studia a z prvního pololetí posledního ročníku
studia na střední škole, případně originál výpisu všech předmětů a známek
z uváděných vysvědčení – v tomto případě správnost údajů potvrdí střední
škola. Předposledním ročníkem je myšlen 3. ročník u čtyřletých oborů,
4
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7. ročník u osmiletých oborů a 5. ročník u šestiletých oborů. Posledním =
absolventským ročníkem je myšlen 4. ročník u čtyřletých oborů, 8. ročník
u osmiletých oborů a 6. ročník u šestiletých oborů – tento bod platí pouze
pro uchazeče, kteří žádají o prominutí přijímací zkoušky!
c) maturitní vysvědčení (v případě, že uchazeč vykonává státní maturitní
zkoušku ve školním roce 2020/2021, pak může maturitní vysvědčení doložit
i v pozdějším termínu, nejpozději však u zápisu do studia.)
III. Studijní program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace – navazující
magisterské studium
Uchazeči navazujícího magisterského studijního programu Zdravotně-sociální
péče a rehabilitace dokládají nejpozději do 22. března 2021 následující přílohy:
a) Diplom a Diploma Supplement minimálně bakalářského studijního
programu a úředně ověřenou kopii dokladu o získání odborné způsobilosti
k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ve shodě se zákonem
č. 96/2004 Sb.;
nebo
b) Diplom a Diploma Supplement minimálně bakalářského studijního
programu a úředně ověřenou kopii dokladu o získání způsobilost k výkonu
povolání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách (neplatí pro způsobilost získanou absolvováním studijních
programů uvedených v §110, odst. 4, písm. b) a odst. 5).
nebo
c) Diplom a Diploma Supplement minimálně bakalářského studijního
programu Speciální pedagogika.
Zahraniční uchazeči/uchazečky dokládají úředně ověřené kopie Diplomu
a Diploma Supplement nebo, v případě, že vysoká škola nevydává doklad
Diploma Supplement, úředně ověřenou kopii dokladu vysoké školy se seznamem
všech absolvovaných předmětů v příslušném studijním oboru.
V případě, že uchazeč/ka koná Státní zkoušku v akademickém roce
2020/2021, dokládá u přijímací zkoušky potvrzení o studiu konkrétního
programu a výpis absolvovaných (resp. v posledním semestru zapsaných)
předmětů,
Diplom
a Diploma Supplement pak dokládá v případě, že
a) byl/a navržen/a k přijetí,
b) podal/a odvolání, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být
přílohou tohoto jeho odvolání.
Bez těchto dokladů nebude uchazeč přijat ke studiu a výsledky přijímacího řízení
pozbydou platnosti.
Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.
Adresa pro zasílání příloh:
Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií – studijní oddělení
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Dvořákova 7
701 03 Ostrava

Termíny
Termín pro podání přihlášek
Bakalářské
a navazující
15.03.2021
magisterské programy
Termín pro zaplacení administrativního poplatku
Bakalářské
provedení
a navazující magisterské
18.03.2021
uchazečem
programy

platební

transakce

Poplatek
Administrativní poplatek
Všechny programy
Číslo účtu
Kód banky ČNB Ostrava
Variabilní symbol
Specifický symbol
(důležité!)

560,- Kč
931761
0710
201011
specifický symbol je uchazečům vygenerován
při podání e-přihlášky - pro každou přihlášku zvlášť

Informace pro platbu ze zahraničí:
SWIFT kód banky:
CNBACZPP
Mezinárodní číslo účtu (IBAN): CZ65 0710 0000 0000 0093 1761

Kontakty
•

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
studijní oddělení
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

e-mail pro přijímací řízení: studium.fss@osu.cz
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Vedoucí studijního oddělení:
e-mail: scarlet.mankova@osu.cz
Scarlet Mánková
telefon: 553 46 3208
Bližší informace o bakalářském programu Zdravotně-sociální péče:
Tajemnice programu:
e-mail: kamila.vondrousova@osu.cz
RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.
telefon: 553 46 3219
Bližší informace o bakalářském programu Sociální práce:
Tajemnice a pedagogická poradkyně programu:
e-mail: barbora.grundelova@osu.cz
Mgr. Barbora Gřundělová, Ph.D.
telefon: 553 46 3223
Bližší informace o navazujícím magisterském programu Sociální práce:
Tajemnice a pedagogická poradkyně programu:
e-mail: sarka.doricakova@osu.cz
Mgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
telefon: 553 46 3222
Bližší informace o navazujícím magisterském programu Zdravotně-sociální
péče a rehabilitace:
Pedagogická poradkyně programu:
e-mail:
lenka.krhutova@osu.cz
doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
telefon:
553 46 3218
Bližší informace o doktorském studijním programu Sociální práce:
e-mail: jana.kucharczykova@osu.cz
Jana Kucharczyková
telefon: 553 46 3207
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Informace pro uchazeče se
(se specifickými potřebami, SPP):

zdravotním

postižením

PŘED podáním e-přihlášky ke studiu, nejpozději však 3 týdny před vykonáním
přijímací zkoušky konzultujte na FSS OU volbu studijního programu a průběh studia
s fakultní koordinátorkou SPP z důvodu prevence neúspěšnosti studia.
O možnostech studia na Ostravské univerzitě se lze před konzultací předběžně
informovat na webových stránkách Centra Pyramida http://pyramida.osu.cz/.
Kontakt:
Fakultní koordinátorka SPP na FSS OU:
Doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. lenka.krhutova@osu.cz, tel. 553 46 3218
nebo
Referent Centra Pyramida OU:
Petr Figala, petr. figala@osu.cz, tel. 597 091 234
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STUDIJNÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ PRÁCE
(BAKALÁŘSKÝ, PREZENČNÍ)
Forma
přijímací
zkoušky:

Obsah
přijímací
zkoušky:

písemný znalostní test realizovaný na PC

Obsah testu je odvozen z platných standardů středoškolské výuky
v oblasti základů společenských věd a ze zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.

Kritéria
přijímací
zkoušky:

Uchazeč/ka může získat maximálně 60 bodů. Hranice pro „vyhověl/a–
nevyhověl/a u přijímací zkoušky“ je stanovena na 30 bodů.

Prominutí
přijímací
zkoušky:

ne

DVOŘÁK, Jan, František EMMERT, Alena FABIČOVICOVÁ, et al.
Doporučená Odmaturuj! ze společenských věd. Druhé, přepracované vydání.
Brno: Didaktis, 2015. ISBN 9788073582432.
literatura:
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Termíny
přijímacích
zkoušek:

Požadavky
pro přijetí:

řádné termíny přijímací zkoušky: duben 2021
náhradní termín přijímací zkoušky a řádný termín pro uchazeče
se specifickými potřebami: květen 2021

1.
Uchazeč/ka o studium ukončil/a minimálně středoškolské
vzdělání s maturitou, které doložil/a úředně ověřenou kopií
maturitního vysvědčení.
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2.
Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se
do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí
od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči v první polovině dubna
2021 elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity,
pozvánka může být zaslána také na e-mailovou adresu, kterou
uchazeči v elektronické přihlášce uvedli. Náhradní termín je udělován
pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném
termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací
zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek,
hospitalizace apod.).
Žádost o náhradní termín se podává písemně děkance fakulty
prostřednictvím studijního oddělení nejpozději 7 pracovních dnů před
řádným termínem přijímací zkoušky (v případě náhlé vážné zdravotní
nebo jiné komplikace nejpozději do 5 pracovních dnů od řádného
termínu), součástí žádosti jsou doklady, které prokazují věrohodnost
uváděného důvodu. O udělení náhradního termínu přijímací zkoušky
rozhodne děkanka.
Podmínky pro přijetí ke studiu:

Organizace
přijímacího
řízení:

1. Uchazeč/ka o studium ukončil/a minimálně středoškolské
vzdělání s maturitou, které doložil/a úředně ověřenou kopií
maturitního vysvědčení.
2. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se
do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí
od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.
Způsob ověření podmínek pro přijetí ke studiu:

1. Ukončení minimálně středoškolského stupně vzdělání s maturitou
je ověřeno studijním oddělením formou evidence úředně ověřené
kopie maturitního vysvědčení uchazeče/uchazečky, který/která
a) byl/a navržen/a k přijetí,
b) podal/a odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, přičemž
požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou této
jeho žádosti.
2. Účast na přijímací zkoušce je podložena podpisem
uchazeče/uchazečky na prezenční listině v místě konání zkoušky
a Protokolem o přijímací zkoušce na Ostravské univerzitě
v příslušném akademickém roce.
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3. Umístění uchazeče/uchazečky do stanoveného počtu přijímaných
studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky
sestupně je ověřeno formou Protokolu o umístění uchazečů, který
vyhotovuje Přijímací komise.
Poslední termín pro podání elektronické přihlášky: 15.03.2021
Termín pro zaplacení administrativního poplatku se správným
variabilním a specifickým symbolem platby: 18.03.2021 (datum
provedení platební transakce uchazeči).
Nejvyšší počet přijímaných studentů do bakalářského studijního
programu Sociální práce v prezenční a kombinované formě studia je:
170.

Další
informace:

Studijní program je vhodný ke studiu pro uchazeče se specifickými
potřebami
(SPP).
Poradenství
pro
uchazeče
s
SPP
viz Centrum Pyramida OU:
https://pyramida.osu.cz/20393/centrum-pyramida-centrum-prostudenty-se-specifickymi-potrebami/
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STUDIJNÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ PRÁCE
(BAKALÁŘSKÝ, KOMBINOVANÝ)
Forma
přijímací
zkoušky:

Obsah
přijímací
zkoušky:

písemný znalostní test realizovaný na PC

Obsah testu je odvozen z platných standardů středoškolské výuky
v oblasti základů společenských věd a ze zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.

Kritéria
přijímací
zkoušky:

Uchazeč/ka může získat maximálně 60 bodů. Hranice pro „vyhověl/a–
nevyhověl/a u přijímací zkoušky“ je stanovena na 30 bodů.

Prominutí
přijímací
zkoušky:

ne

DVOŘÁK, Jan, František EMMERT, Alena FABIČOVICOVÁ, et al.
Doporučená Odmaturuj! ze společenských věd. Druhé, přepracované vydání.
Brno: Didaktis, 2015. ISBN 9788073582432.
literatura:
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Termíny
přijímacích
zkoušek:

Požadavky
pro přijetí:

řádné termíny přijímací zkoušky: duben 2021
náhradní termín přijímací zkoušky a řádný termín pro uchazeče
se specifickými potřebami: květen 2021

1. Uchazeč/ka o studium ukončil/a minimálně středoškolské vzdělání
s maturitou, které doložil/a úředně ověřenou kopií maturitního
vysvědčení.
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2. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se
do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí
od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči v první polovině dubna
2021 elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity,
pozvánka může být zaslána také na e-mailovou adresu, kterou
uchazeči v elektronické přihlášce uvedli. Náhradní termín je udělován
pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném
termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací
zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek,
hospitalizace apod.).
Žádost o náhradní termín se podává písemně děkance fakulty
prostřednictvím studijního oddělení nejpozději 7 pracovních dnů před
řádným termínem přijímací zkoušky (v případě náhlé vážné zdravotní
nebo jiné komplikace nejpozději do 5 pracovních dnů od řádného
termínu), součástí žádosti jsou doklady, které prokazují věrohodnost
uváděného důvodu. O udělení náhradního termínu přijímací zkoušky
rozhodne děkanka.
Podmínky pro přijetí ke studiu:

Organizace
přijímacího
řízení:

1. Uchazeč/ka o studium ukončil/a minimálně středoškolské
vzdělání s maturitou, které doložil/a úředně ověřenou kopií
maturitního vysvědčení.
2. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se
do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí
od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.
Způsob ověření podmínek pro přijetí ke studiu:

1. Ukončení minimálně středoškolského stupně vzdělání s maturitou
je ověřeno studijním oddělením formou evidence úředně ověřené
kopie maturitního vysvědčení uchazeče/uchazečky, který/která
a) byl/a navržen/a k přijetí,
b) podal/a odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, přičemž
požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou této
jeho žádosti.
2. Účast na přijímací zkoušce je podložena podpisem
uchazeče/uchazečky
na prezenční listině v místě konání zkoušky a Protokolem o přijímací
zkoušce na Ostravské univerzitě v příslušném akademickém roce.
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3. Umístění uchazeče/uchazečky do stanoveného počtu přijímaných
studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky
sestupně je ověřeno formou Protokolu o umístění uchazečů, který
vyhotovuje Přijímací komise.
Poslední termín pro podání elektronické přihlášky: 15.03.2021
Termín pro zaplacení administrativního poplatku se správným
variabilním a specifickým symbolem platby: 18.03.2021 (datum
provedení platební transakce uchazeči).
Nejvyšší počet přijímaných studentů do bakalářského studijního
programu Sociální práce v prezenční a kombinované formě studia je:
170.

Další
informace:

Studijní program je vhodný ke studiu pro uchazeče se specifickými
potřebami
(SPP).
Poradenství
pro
uchazeče
s
SPP
viz Centrum Pyramida OU:
https://pyramida.osu.cz/20393/centrum-pyramida-centrum-prostudenty-se-specifickymi-potrebami/

14

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

STUDIJNÍ PROGRAM ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PÉČE
(BAKALÁŘSKÝ, PREZENČNÍ)

Forma
zkoušky:

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří doloží,
že celkový průměr jejich známek z předposledního ročníku
studia a z prvního pololetí posledního ročníku studia na střední
škole je menší nebo roven 1,80. Předposledním ročníkem je
myšlen
3. ročník u čtyřletých oborů, 7. ročník u osmiletých oborů a 5.
ročník u šestiletých oborů. Posledním = absolventským
ročníkem je myšlen 4. ročník u čtyřletých oborů, 8. ročník u
osmiletých oborů a 6. ročník u šestiletých oborů. Průměr se
počítá
jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů z pololetního
a závěrečného vysvědčení předposledního ročníku studia
a z vysvědčení za první pololetí posledního ročníku studia,
nezahrnuje známku z chování a zaokrouhluje se na dvě
desetinná místa.
Uchazeči musí o prominutí zkoušky požádat nejpozději
přijímací do 22. března 2021, k žádosti musí přiložit úředně ověřené
nebo
střední
školou
potvrzené
kopie
vysvědčení
za předposlední ročník studia a za první pololetí posledního
ročníku studia na střední škole, případně originál výpisu všech
předmětů a známek z uvedených vysvědčení - správnost údajů
potvrdí střední škola.
V případě, že bude počet uchazečů, kterým může být
prominuta přijímací zkouška, k 31.03.2021 přesahovat
kapacitní možnosti pracoviště, budou všichni uchazeči
konat přijímací zkoušku – písemný znalostní test z biologie
člověka realizovaný na PC.
Uchazečům, kterým byla přijímací zkouška prominuta, je
v informačním systému OU za přijímací zkoušku přiděleno 60
bodů.
Uchazeči s průměrným prospěchem 1,81 a více a uchazeči,
kteří nepožádali o prominutí přijímací zkoušky, budou vykonávat
přijímací zkoušku - písemný znalostní test z biologie člověka
realizovaný na PC.

Obsah
zkoušky:

přijímací Písemný test přijímací zkoušky se
z tematického okruhu „biologie člověka“.

Kritéria
zkoušky:

přijímací

skládá

z 60

otázek

V případě, že bude počet uchazečů, kterým může být prominuta
přijímací zkouška, k 31.03.2021 přesahovat kapacitní možnosti
pracoviště, budou všichni uchazeči konat přijímací zkoušku –
15
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písemný znalostní test z biologie člověka realizovaný na PC.
Uchazeč/ka může u přijímací zkoušky získat maximálně 60
bodů. Hranice pro „vyhověl/a–nevyhověl/a u přijímací zkoušky“
je stanovena na dosažení minimální hranice 20 bodů.

Bonifikace:

Uchazečům, kterým byla přijímací zkouška prominuta, je
v informačním systému OU za přijímací zkoušku přiděleno 60
bodů.

Přijímací zkouška bude prominuta v případě, že počet uchazečů,
kterým může být přijímací zkouška prominuta, k 31.03.2021
nepřesáhne kapacitní možnosti pracoviště, a to pouze
uchazečům, kteří o prominutí přijímací zkoušky požádají a
doloží, že celkový průměr jejich známek z předposledního
ročníku studia a z prvního pololetí posledního ročníku studia na
střední škole je menší nebo roven 1,80. Předposledním
ročníkem je myšlen 3. ročník u čtyřletých oborů, 7. ročník u
osmiletých oborů a 5. ročník u šestiletých oborů. Posledním =
absolventským ročníkem je myšlen 4. ročník u čtyřletých oborů,
8. ročník u osmiletých oborů a 6. ročník u šestiletých oborů.
Průměr se počítá jako aritmetický průměr z aritmetických
průměrů
z
pololetního
a
závěrečného
vysvědčení
předposledního
ročníku
studia
a z vysvědčení za první pololetí posledního ročníku studia,
nezahrnuje známku z chování a zaokrouhluje se na dvě
desetinná místa.
Uchazeči musí o prominutí zkoušky požádat nejpozději
Prominutí přijímací
do 22. března 2021, k žádosti musí přiložit úředně ověřené
zkoušky:
nebo
střední
školou
potvrzené
kopie
vysvědčení
za předposlední ročník studia a za první pololetí posledního
ročníku studia na střední škole, případně originál výpisu všech
předmětů a známek z uvedených vysvědčení - správnost údajů
potvrdí střední škola.
V případě, že bude počet uchazečů, kterým může být prominuta
přijímací zkouška, k 31.03.2021 přesahovat kapacitní možnosti
pracoviště, budou všichni uchazeči konat přijímací zkoušku –
písemný znalostní test z biologie člověka realizovaný na PC.
Uchazečům, kterým byla přijímací zkouška prominuta, je
v informačním systému OU za přijímací zkoušku přiděleno 60
bodů.
Uchazeči s průměrným prospěchem 1,81 a více a uchazeči,
kteří nepožádali o prominutí přijímací zkoušky, budou vykonávat
přijímací zkoušku - písemný znalostní test z biologie člověka
realizovaný na PC.
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Pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme vycházet
zejména z následující literatury:
1. Biologie člověka. Kočárek, E. Praha: Scientia, 2010.
2. Somatologie: pro předmět Základy anatomie a fyziologie
Doporučená
člověka. 3. přepracované a doplněné vydání. Dylevský, I.,
literatura:
Praha: Grada Publishing, 2019.
řádné termíny přijímací zkoušky: duben 2021
Termíny přijímacích náhradní termín přijímací zkoušky a řádný termín pro uchazeče
zkoušek:
se specifickými potřebami: květen 2021

Požadavky
přijetí:

1. Uchazeč/ka o studium ukončil/a minimálně středoškolské
vzdělání s maturitou, které doložil/a úředně ověřenou
kopií maturitního vysvědčení.
2. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku nebo
mu/jí tato přijímací zkouška byla prominuta* a umístil/a se
do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle
pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky
sestupně.
3. Uchazeč/ka doložil/a potvrzení o zdravotní způsobilosti k
výkonu
povolání
nelékařského
zdravotnického
pracovníka, v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb., o
stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které
vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu
povolání
lékaře,
zubního
lékaře,
farmaceuta,
nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného
odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a
náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní
způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného
odborného pracovníka), v platném znění.

pro

_______________________________________
*

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří doloží, že celkový průměr jejich
známek z předposledního ročníku studia a z prvního pololetí posledního ročníku
studia na střední škole je menší nebo roven 1,80. Předposledním ročníkem je
myšlen 3. ročník u čtyřletých oborů, 7. ročník u osmiletých oborů a 5. ročník
u šestiletých oborů. Posledním = absolventským ročníkem je myšlen 4. ročník u
čtyřletých
oborů,
8.
ročník
u
osmiletých
oborů
a
6.
ročník
u
šestiletých
oborů.
Průměr
se
počítá
jako
aritmetický
průměr
z aritmetických průměrů z pololetního a závěrečného vysvědčení předposledního
ročníku studia a z vysvědčení za první pololetí posledního ročníku studia, nezahrnuje
známku z chování a zaokrouhluje se na dvě desetinná místa. Uchazeči musí o
prominutí zkoušky požádat nejpozději do 20. března 2020, k žádosti musí přiložit
úředně
ověřené
nebo
střední
školou
potvrzené
kopie
vysvědčení
za předposlední ročník studia a za první pololetí posledního ročníku studia na střední
škole, případně originál výpisu všech předmětů a známek z uvedených vysvědčení správnost údajů potvrdí střední škola).
Uchazečům, kterým byla přijímací zkouška prominuta, je v informačním systému OU
za přijímací zkoušku přiděleno 60 bodů.
V případě, že bude počet uchazečů, kterým může být prominuta přijímací zkouška,
k 31.03.2021 přesahovat kapacitní možnosti pracoviště, budou všichni uchazeči konat
přijímací zkoušku – písemný znalostní test z biologie člověka realizovaný na PC.
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Organizace
přijímacího řízení:

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči v první polovině
dubna 2021 elektronicky v informačním systému Ostravské
univerzity, pozvánka může být zaslána také na e-mailovou
adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli.
Náhradní termín je udělován pouze ze závažných důvodů,
znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky
(např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem
maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace
apod.).
Žádost o náhradní termín se podává písemně děkance fakulty
prostřednictvím studijního oddělení nejpozději 7 pracovních dnů
před řádným termínem přijímací zkoušky (v případě náhlé vážné
zdravotní nebo jiné komplikace nejpozději do 5 pracovních dnů
od řádného termínu), součástí žádosti jsou doklady, které
prokazují
věrohodnost
uváděného
důvodu.
O udělení
náhradního termínu přijímací zkoušky rozhodne děkanka.

Způsob ověření podmínek pro přijetí ke studiu:
1. Ukončení minimálně středoškolského stupně vzdělání
s maturitou je ověřeno studijním oddělením formou evidence
úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení uchazeče/ky,
který/á
a) byl/a navržen k přijetí,
b) podal/a odvolání proti nepřijetí ke studiu, přičemž
požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou
této jeho žádosti.
2. Dosažení průměrů uchazeče/ky, který žádá o prominutí
přijímací zkoušky je studijním oddělením ověřeno evidencí
a kontrolou úředně ověřených nebo střední školou potvrzených
kopií vysvědčení za předposlední ročník studia a za první
pololetí posledního ročníku studia na střední škole, případně
originálu výpisu všech předmětů a známek z uvedených
vysvědčení
(v tomto případě správnost údajů potvrdí střední škola).
3. Účast na konané přijímací zkoušce je podložena podpisem
uchazeče/ky na prezenční listině v místě konání zkoušky
a Protokolem o přijímací zkoušce na Ostravské univerzitě
v příslušném akademickém roce.
4. Umístění uchazeče/ky do stanoveného počtu přijímaných
studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky
sestupně je ověřeno formou Protokolu o umístění uchazečů,
který vyhotovuje Přijímací komise.
5. Doložení lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti je
ověřeno studijním oddělením formou evidence tohoto potvrzení
doručeného uchazečem. Podmínka respektuje legislativu
18
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omezující/vylučující zdravotní způsobilost výkonu povolání
nelékařského zdravotnického pracovníka, a to v souladu
s vyhláškou č. 271/2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí,
stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní
způsobilost
k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta,
nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného
pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech
lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti
zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka),
v platném znění.

Poslední termín pro podání elektronické přihlášky: 15.03.2021
Termín pro zaplacení administrativního poplatku se správným
variabilním a specifickým symbolem platby: 18.03.2021 (datum
provedení platební transakce uchazeči).
Nejvyšší počet přijímaných studentů do bakalářského studijního
programu Zdravotně-sociální péče v prezenční formě studia je:
60.

Další informace:

Studijní program je vhodný ke studiu pro uchazeče se
specifickými potřebami (SPP). Poradenství pro uchazeče s SPP
viz Centrum Pyramida OU:
https://pyramida.osu.cz/20393/centrum-pyramida-centrum-prostudenty-se-specifickymi-potrebami/
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STUDIJNÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ PRÁCE
(NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ, PREZENČNÍ)
SPECIALIZACE ROZVOJ A ŘÍZENÍ V SOCIÁLNÍ
PRÁCI
Forma přijímací
písemný znalostní test realizovaný na PC
zkoušky:

1. Společná část přijímací zkoušky – písemný test na PC, obsah
testu je odvozen z Minimálního standardu vzdělávání
v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci
Obsah přijímací
(www.asvsp.org/standardy), 60 bodů.
2.
Specializační část přijímací zkoušky:
zkoušky:
orientace v předepsané literatuře z oblasti rozvoje a řízení
v sociální práci, písemný test na PC, 20 bodů.

Kritéria
zkoušky:

Uchazeč/ka může získat maximálně 80 bodů. Hranice
pro „vyhověl/a–nevyhověl/a u přijímací zkoušky“ je stanovena na
přijímací 40 bodů.

ne
Prominutí
přijímací zkoušky:

Doporučená
literatura:

1. Minimální standard vzdělávání v sociální práci Asociace
vzdělavatelů v sociální práci (www.asvsp.org).
2. Předepsaná literatura pro specializační část přijímací
zkoušky - pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme
vycházet zejména z následující literatury:
BAUM, D., GOJOVÁ, A. Eds. 2014. Výzkumné metody v sociální
práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních
studií. Str. 21-128.
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DOŘIČÁKOVÁ, Š., PASTRŇÁK, R., 2017. Aktuální otázky
sociálního podnikání v České republice. 1. vyd. Ostrava:
Ostravská univerzita. Str. 24-38.
MALÍK HOLASOVÁ, V., 2014. Kvalita v sociální práci a sociálních
službách. Praha: Grada.
MATOUŠEK, A KOL., 2012. Metody a řízení sociální práce. (ekniha) Praha: Portál. Str. 289-364.
PŘÍLOHA č. 2 (Obsah standardů kvality sociálních služeb) k
vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách v platném znění.

Termíny
přijímacích
zkoušek:

řádné termíny přijímací zkoušky: duben 2021
náhradní termín přijímací zkoušky a řádný termín pro uchazeče
se specifickými potřebami: květen 2021
1. Absolutorium vysokoškolského bakalářského vzdělání
v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném
sociálně-vědním programu.

Požadavky
přijetí:

pro 2. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se
do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí
od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Organizace
Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči v první polovině
přijímacího řízení: dubna 2021 elektronicky v informačním systému Ostravské
univerzity, pozvánka může být zaslána také na e-mailovou
adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli. Náhradní
termín je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících
účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize
termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních
závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.).
Žádost o náhradní termín se podává písemně děkance fakulty
prostřednictvím studijního oddělení nejpozději 7 pracovních dnů
před řádným termínem přijímací zkoušky (v případě náhlé vážné
zdravotní nebo jiné komplikace nejpozději do 5 pracovních dnů od
řádného termínu), součástí žádosti jsou doklady, které prokazují
věrohodnost uváděného důvodu. O udělení náhradního termínu
přijímací zkoušky rozhodne děkanka.
Podmínky pro přijetí ke studiu:

1. Absolutorium vysokoškolského bakalářského vzdělání
v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném
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sociálně-vědním programu.
2. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se
do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí
od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.
Způsob ověření podmínek pro přijetí ke studiu:

1. Ukončení minimálně vysokoškolského bakalářského stupně
vzdělání je ověřeno studijním oddělením formou evidence
ověřené kopie diplomu uchazeče, který:
a) byl/a navržen/a k přijetí,
b) podal/a odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, přičemž
požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou této jeho žádosti.
2. Účast na přijímací zkoušce je podložena podpisem
uchazeče/uchazečky na prezenční listině v místě konání zkoušky
a Protokolem o přijímací zkoušce na Ostravské univerzitě
v příslušném akademickém roce.
3. Umístění uchazeče/uchazečky do stanoveného počtu
přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků
přijímací zkoušky sestupně je ověřeno formou Protokolu
o umístění uchazečů, který vyhotovuje Přijímací komise.
Poslední termín pro podání elektronické přihlášky: 15.03.2021
Termín pro zaplacení administrativního poplatku se správným
variabilním a specifickým symbolem platby: 18.03.2021 (datum
provedení platební transakce uchazeči).
Nejvyšší počet přijímaných studentů do navazujícího
magisterského studijního programu Sociální práce se specializací
Rozvoj a řízení v sociální práci v prezenční a kombinované formě
studia je: 80.

Další informace:

Studijní program je vhodný ke studiu pro uchazeče se
specifickými potřebami (SPP). Poradenství pro uchazeče s SPP
viz Centrum Pyramida OU:
https://pyramida.osu.cz/20393/centrum-pyramida-centrum-prostudenty-se-specifickymi-potrebami/
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STUDIJNÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ PRÁCE
(NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ, PREZENČNÍ)
SPECIALIZACE SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU
Forma přijímací
písemný znalostní test realizovaný na PC
zkoušky:

1. Společná část přijímací zkoušky – písemný test na PC, obsah
testu je odvozen z Minimálního standardu vzdělávání v sociální
Obsah přijímací práci
Asociace
vzdělavatelů
v sociální
práci
(www.asvsp.org/standardy),
60
bodů.
zkoušky:
2. Specializační část přijímací zkoušky:
orientace v předepsané literatuře z oblasti sociální práce
s rodinou, písemný test na PC, 20 bodů.

Uchazeč/ka může získat maximálně 80 bodů. Hranice pro
Kritéria přijímací
„vyhověl/a–nevyhověl/a u přijímací zkoušky“ je stanovena na 40
zkoušky:
bodů.
Prominutí
ne
přijímací zkoušky:
1. Minimální standard vzdělávání v sociální práci Asociace
vzdělavatelů v sociální práci (www.asvsp.org).
2. Předepsaná literatura pro specializační část přijímací
zkoušky - pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme
vycházet zejména z následující literatury:

Doporučená
literatura:

BECHYŇOVÁ, V., KONVIČKOVÁ, M., 2011. Sanace rodiny.
Sociální práce s dysfunkčními rodinami. Praha: Portál.
GJURIČOVÁ, Š., KUBIČKA, J., 2009.
Rodinná terapie:
Systemické a narativní přístupy. 2. doplněné a přepracované
vydání. Praha: Grada. Část druhá, kapitoly 4., 5.; Část třetí,
kapitola 9.
MATOUŠEK, O., KODYMOVÁ, P., KOLÁČKOVÁ, J. (eds.), 2010.
Sociální práce v praxi. Specifika různých cílových skupin a práce
s nimi. Praha: Portál. Str. 27-87; 267-280;
MATOUŠEK, O. PAZLAROVÁ, H., 2014. Podpora rodiny manuál
pro pomáhající profese. Praha: Portál.
ZÁKON č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů. §§1-47.
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ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., a kolektiv, 2016.
Občanské právo hmotné 2, Díl druhý: Rodinné právo. Wolters
Kluwer.
Termíny
přijímacích
zkoušek:

Požadavky
přijetí:

řádné termíny přijímací zkoušky: duben 2021
náhradní termín přijímací zkoušky a řádný termín pro uchazeče
se specifickými potřebami: květen 2021
1. Absolutorium vysokoškolského bakalářského vzdělání
v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném
pro sociálně-vědním programu.

2. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se
do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí
od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.
Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči v první polovině
Organizace
přijímacího řízení: dubna 2021 elektronicky v informačním systému Ostravské
univerzity, pozvánka může být zaslána také na e-mailovou
adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli. Náhradní
termín je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících
účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize
termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních
závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.).
Žádost o náhradní termín se podává písemně děkance fakulty
prostřednictvím studijního oddělení nejpozději 7 pracovních dnů
před řádným termínem přijímací zkoušky (v případě náhlé vážné
zdravotní nebo jiné komplikace nejpozději do 5 pracovních dnů od
řádného termínu), součástí žádosti jsou doklady, které prokazují
věrohodnost uváděného důvodu. O udělení náhradního termínu
přijímací zkoušky rozhodne děkanka.
Podmínky pro přijetí ke studiu:

1. Absolutorium vysokoškolského bakalářského vzdělání
v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném
sociálně-vědním programu.
2. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se
do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí
od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.
Způsob ověření podmínek pro přijetí ke studiu:

1. Ukončení minimálně vysokoškolského bakalářského stupně
vzdělání je ověřeno studijním oddělením formou evidence
ověřené kopie diplomu uchazeče, který:
a) byl/a navržen/a k přijetí,

24

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

b) podal/a odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, přičemž
požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou této jeho žádosti.
2. Účast na přijímací zkoušce je podložena podpisem
uchazeče/uchazečky na prezenční listině v místě konání zkoušky
a Protokolem o přijímací zkoušce na Ostravské univerzitě
v příslušném akademickém roce.
3. Umístění uchazeče/uchazečky do stanoveného počtu
přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků
přijímací zkoušky sestupně je ověřeno formou Protokolu
o umístění uchazečů, který vyhotovuje Přijímací komise.
Poslední termín pro podání elektronické přihlášky: 15.03.2021
Termín pro zaplacení administrativního poplatku se správným
variabilním a specifickým symbolem platby: 18.03.2021 (datum
provedení platební transakce uchazeči).

Nejvyšší počet přijímaných studentů do navazujícího
magisterského studijního programu Sociální práce se specializací
Sociální práce s rodinou v prezenční a kombinované formě studia
je: 80.

Další informace:

Studijní program je vhodný ke studiu pro uchazeče se
specifickými potřebami (SPP). Poradenství pro uchazeče s SPP
viz Centrum Pyramida OU:
https://pyramida.osu.cz/20393/centrum-pyramida-centrum-prostudenty-se-specifickymi-potrebami/
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STUDIJNÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ PRÁCE
(NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ, KOMBINOVANÝ)
SPECIALIZACE ROZVOJ A ŘÍZENÍ V SOCIÁLNÍ
PRÁCI
Forma přijímací
písemný znalostní test realizovaný na PC
zkoušky:

1. Společná část přijímací zkoušky – písemný test na PC, obsah
testu je odvozen z Minimálního standardu vzdělávání v sociální
Obsah přijímací práci
Asociace
vzdělavatelů
v sociální
práci
(www.asvsp.org/standardy), 60 bodů.
zkoušky:
2. Specializační část přijímací zkoušky:
orientace v předepsané literatuře z oblasti rozvoje a řízení
v sociální práci, písemný test na PC, 20 bodů.

Uchazeč/ka může získat maximálně 80 bodů. Hranice
Kritéria přijímací
pro „vyhověl/a–nevyhověl/a u přijímací zkoušky“ je stanovena
zkoušky:
na 40 bodů.
Prominutí
ne
přijímací zkoušky:
1. Minimální standard vzdělávání v sociální práci Asociace
vzdělavatelů v sociální práci (www.asvsp.org).
2. Předepsaná literatura pro specializační část přijímací
zkoušky - pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme
vycházet zejména z následující literatury:

Doporučená
literatura:

BAUM, D., GOJOVÁ, A. Eds. 2014. Výzkumné metody v sociální
práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních
studií. Str. 21-128.
DOŘIČÁKOVÁ, Š., PASTRŇÁK, R., 2017. Aktuální otázky
sociálního podnikání v České republice. 1. vyd. Ostrava:
Ostravská univerzita. Str. 24-38.
MALÍK HOLASOVÁ, V., 2014. Kvalita v sociální práci a sociálních
službách. Praha: Grada.
MATOUŠEK, A KOL., 2012. Metody a řízení sociální práce.
(e-kniha) Praha: Portál. Str. 289-364.
PŘÍLOHA č. 2 (Obsah standardů kvality sociálních služeb)
k vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách v platném znění.
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Termíny
přijímacích
zkoušek:

Požadavky
přijetí:

řádné termíny přijímací zkoušky: duben 2021
náhradní termín přijímací zkoušky a řádný termín pro uchazeče
se specifickými potřebami: květen 2021
1. Absolutorium vysokoškolského bakalářského vzdělání
v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném
pro sociálně-vědním programu.
2. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se
do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí
od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Organizace
Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči v první polovině
přijímacího řízení: dubna 2021 elektronicky v informačním systému Ostravské
univerzity, pozvánka může být zaslána také na e-mailovou
adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli. Náhradní
termín je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících
účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize
termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních
závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.).
Žádost o náhradní termín se podává písemně děkance fakulty
prostřednictvím studijního oddělení nejpozději 7 pracovních dnů
před řádným termínem přijímací zkoušky (v případě náhlé vážné
zdravotní nebo jiné komplikace nejpozději do 5 pracovních dnů od
řádného termínu), součástí žádosti jsou doklady, které prokazují
věrohodnost uváděného důvodu. O udělení náhradního termínu
přijímací zkoušky rozhodne děkanka.
Podmínky pro přijetí ke studiu:

1. Absolutorium vysokoškolského bakalářského vzdělání
v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném
sociálně-vědním programu.
2. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se
do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí
od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.
Způsob ověření podmínek pro přijetí ke studiu:

1. Ukončení minimálně vysokoškolského bakalářského stupně
vzdělání je ověřeno studijním oddělením formou evidence
ověřené kopie diplomu uchazeče, který:
a) byl/a navržen/a k přijetí,
b) podal/a odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, přičemž
požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou této jeho žádosti.
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2. Účast na přijímací zkoušce je podložena podpisem
uchazeče/uchazečky na prezenční listině v místě konání zkoušky
a Protokolem o přijímací zkoušce na Ostravské univerzitě
v příslušném akademickém roce.
3. Umístění uchazeče/uchazečky do stanoveného počtu
přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků
přijímací zkoušky sestupně je ověřeno formou Protokolu
o umístění uchazečů, který vyhotovuje Přijímací komise.
Poslední termín pro podání elektronické přihlášky: 15.03.2021
Termín pro zaplacení administrativního poplatku se správným
variabilním a specifickým symbolem platby: 18.03.2021 (datum
provedení platební transakce uchazeči).
Nejvyšší počet přijímaných studentů do navazujícího
magisterského studijního programu Sociální práce se specializací
Rozvoj a řízení v sociální práci v prezenční a kombinované formě
studia je: 80.

Další informace:

Studijní program je vhodný ke studiu pro uchazeče se
specifickými potřebami (SPP). Poradenství pro uchazeče s SPP
viz Centrum Pyramida OU:
https://pyramida.osu.cz/20393/centrum-pyramida-centrum-prostudenty-se-specifickymi-potrebami/
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STUDIJNÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ PRÁCE
(NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ, KOMBINOVANÝ)
SPECIALIZACE SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU
Forma přijímací
písemný znalostní test realizovaný na PC
zkoušky:

1. Společná část přijímací zkoušky – písemný test na PC, obsah
testu je odvozen z Minimálního standardu vzdělávání v sociální
práci
Asociace
vzdělavatelů
v sociální
práci
Obsah přijímací (www.asvsp.org/standardy), 60 bodů.
2. Specializační část přijímací zkoušky:
zkoušky:
orientace v předepsané literatuře z oblasti sociální práce
s rodinou, písemný test na PC, 20 bodů.

Uchazeč/ka může získat maximálně 80 bodů. Hranice
Kritéria přijímací
pro „vyhověl/a–nevyhověl/a u přijímací zkoušky“ je stanovena
zkoušky:
na 40 bodů.
Prominutí
ne
přijímací zkoušky:
1. Minimální standard vzdělávání v sociální práci Asociace
vzdělavatelů v sociální práci (www.asvsp.org).
2. Předepsaná literatura pro specializační část přijímací
zkoušky
pro přípravu
k přijímací
zkoušce
doporučujeme
vycházet
zejména
z následující
literatury:
Doporučená
literatura:

BECHYŇOVÁ, V., KONVIČKOVÁ, M., 2011. Sanace rodiny.
Sociální práce s dysfunkčními rodinami. Praha: Portál.
GJURIČOVÁ, Š., KUBIČKA, J., 2009.
Rodinná terapie:
Systemické a narativní přístupy. 2. doplněné a přepracované
vydání. Praha: Grada. Část druhá, kapitoly 4., 5.; Část třetí,
kapitola 9.
MATOUŠEK, O., KODYMOVÁ, P., KOLÁČKOVÁ, J. (eds.), 2010.
Sociální práce v praxi. Specifika různých cílových skupin a práce
s nimi. Praha: Portál. Str. 27-87; 267-280;
MATOUŠEK, O. PAZLAROVÁ, H., 2014. Podpora rodiny manuál
pro pomáhající profese. Praha: Portál.
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ZÁKON č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů. §§1-47.
ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., a kolektiv, 2016.
Občanské právo hmotné 2, Díl druhý: Rodinné právo. Wolters
Kluwer.
Termíny
přijímacích
zkoušek:

Požadavky
přijetí:

řádné termíny přijímací zkoušky: duben 2021
náhradní termín přijímací zkoušky a řádný termín pro uchazeče
se specifickými potřebami: květen 2021
1. Absolutorium vysokoškolského bakalářského vzdělání
v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném
pro sociálně-vědním programu.
2. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se
do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí
od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Organizace
Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči v první polovině
přijímacího řízení: dubna 2021 elektronicky v informačním systému Ostravské
univerzity, pozvánka může být zaslána také na e-mailovou
adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli. Náhradní
termín je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících
účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize
termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních
závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.).
Žádost o náhradní termín se podává písemně děkance fakulty
prostřednictvím studijního oddělení nejpozději 7 pracovních dnů
před řádným termínem přijímací zkoušky (v případě náhlé vážné
zdravotní nebo jiné komplikace nejpozději do 5 pracovních dnů od
řádného termínu), součástí žádosti jsou doklady, které prokazují
věrohodnost uváděného důvodu. O udělení náhradního termínu
přijímací zkoušky rozhodne děkanka.
Podmínky pro přijetí ke studiu:

1. Absolutorium vysokoškolského bakalářského vzdělání
v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném
sociálně-vědním programu.
2. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se
do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí
od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Způsob ověření podmínek pro přijetí ke studiu:

1. Ukončení minimálně vysokoškolského bakalářského stupně
vzdělání je ověřeno studijním oddělením formou evidence
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ověřené kopie diplomu uchazeče, který:
a) byl/a navržen/a k přijetí,
b) podal/a odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, přičemž
požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou této jeho žádosti.
2. Účast na přijímací zkoušce je podložena podpisem
uchazeče/uchazečky na prezenční listině v místě konání zkoušky
a Protokolem o přijímací zkoušce na Ostravské univerzitě
v příslušném akademickém roce.
3. Umístění uchazeče/uchazečky do stanoveného počtu
přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků
přijímací zkoušky sestupně je ověřeno formou Protokolu
o umístění uchazečů, který vyhotovuje Přijímací komise.
Poslední termín pro podání elektronické přihlášky: 15.03.2021
Termín pro zaplacení administrativního poplatku se správným
variabilním a specifickým symbolem platby: 18.03.2021 (datum
provedení platební transakce uchazeči).
Nejvyšší počet přijímaných studentů do navazujícího
magisterského studijního programu Sociální práce se specializací
Sociální
práce
s rodinou v prezenční a kombinované formě studia je: 80.

Další informace:

Studijní program je vhodný ke studiu pro uchazeče se
specifickými potřebami (SPP). Poradenství pro uchazeče s SPP
viz Centrum Pyramida OU:
https://pyramida.osu.cz/20393/centrum-pyramida-centrum-prostudenty-se-specifickymi-potrebami/
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STUDIJNÍ PROGRAM ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PÉČE
A REHABILITACE (NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ,
KOMBINOVANÝ)
Forma
přijímací
písemný znalostní test realizovaný na PC
zkoušky:

Obsah
přijímací Písemný test k prověření znalostí ze základů anatomie
zkoušky:
a fyziologie člověka a ze základů sociální práce.

Uchazeč/ka může získat maximálně 60 bodů. Hranice
Kritéria
přijímací
pro „vyhověl/a–nevyhověl/a u přijímací zkoušky“ je stanovena
zkoušky:
na 20 bodů.
Prominutí přijímací ne
zkoušky:
Pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme vycházet
zejména z následující literatury:
1. Merkunová Alena a Miroslav Orel. Anatomie a fyziologie
člověka pro humanitní obory. Praha: Grada,2008.
2. Matoušek, Oldřich a kol. Sociální práce v praxi. Praha: Portál,
2010.
3. Mahrová, Gabriela a kol. Sociální práce s lidmi s duševním
onemocněním. Praha: Grada, 2008.

Doporučená
literatura:

řádné termíny přijímací zkoušky: duben 2021
náhradní termín přijímací zkoušky a řádný termín pro uchazeče
se specifickými potřebami: květen 2021

Termíny
přijímacích
zkoušek:

Požadavky
přijetí

pro

1. způsobilost k odbornému výkonu nelékařského
zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb.,
o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném
znění a současně absolutorium minimálně bakalářského
studijního programu

nebo
2. způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka
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dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
a současně absolutorium minimálně bakalářského
studijního programu
nebo
3. způsobilost k výkonu povolání speciálního pedagoga
dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících.
Pro uchazeče/uchazečky o studium
absolutorium
ekvivalentního typu a stupně vzdělání.

ze

zahraničí

Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku
a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných
studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací
zkoušky sestupně.
Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči v první polovině
dubna 2021 elektronicky v informačním systému Ostravské
univerzity, pozvánka může být zaslána také na e-mailovou
adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli.
Náhradní termín je udělován pouze ze závažných důvodů,
znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky
(např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem
maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace
apod.).
Žádost o náhradní termín se podává písemně děkance fakulty
prostřednictvím studijního oddělení nejpozději 7 pracovních dnů
před řádným termínem přijímací zkoušky (v případě náhlé
vážné zdravotní nebo jiné komplikace nejpozději do 5
pracovních dnů od řádného termínu), součástí žádosti jsou
Organizace
doklady, které prokazují věrohodnost uváděného důvodu.
přijímacího řízení:
O udělení náhradního termínu přijímací zkoušky rozhodne
děkanka.
Způsob ověření podmínek pro přijetí ke studiu:
1.
Způsobilost
k odbornému
výkonu
nelékařského
zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb.,
o nelékařských zdravotnických povoláních a současně
absolutorium minimálně bakalářského studijního programu
nebo
způsobilost
k výkonu
povolání
sociálního
pracovníka
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a současně
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absolutorium minimálně bakalářského studijního programu
nebo
způsobilost k výkonu povolání speciálního pedagoga dle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
případně
absolutorium ekvivalentního typu a stupně vzdělání uchazečů
ze zahraničí je ověřeno studijním oddělením formou evidence
úředně ověřené kopie Diplomu a Diploma Supplement, které
uchazeč předloží ve stanoveném termínu – viz přílohy e zde
prolink na Přílohy přihlášky. V případě, že že uchazeč/ka koná
Státní zkoušku v akademickém roce 2020/2021, může doložit
ověřenou kopii Diplomu a Diploma Supplement i v pozdějším
termínu, nejpozději však u zápisu do studia.
2. Účast na konané přijímací zkoušce je podložena podpisem
uchazeče/uchazečky na prezenční listině v místě konání
zkoušky a Protokolem o přijímací zkoušce na Ostravské
univerzitě v příslušném akademickém roce.
3. Umístění uchazeče/uchazečky do stanoveného počtu
přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků
přijímací zkoušky sestupně je ověřeno formou Protokolu
o umístění uchazečů, který vyhotovuje Přijímací komise.
Poslední termín pro podání elektronické přihlášky: 15.03.2021
Termín pro zaplacení administrativního poplatku se správným
variabilním a specifickým symbolem platby: 18.03.2021 (datum
provedení platební transakce uchazeči).
Nejvyšší počet přijímaných studentů do navazujícího
magisterského studijního programu Zdravotně-sociální péče a
rehabilitace v kombinované formě studia je: 50.

Další informace:

Studijní program je vhodný ke studiu pro uchazeče se
specifickými potřebami (SPP). Poradenství pro uchazeče s SPP
viz Centrum Pyramida OU:
https://pyramida.osu.cz/20393/centrum-pyramida-centrum-prostudenty-se-specifickymi-potrebami/

Schváleno Akademickým senátem Fakulty sociálních studií OU dne 20.10.2020.
V Ostravě 08.11.2020
za správnost: Scarlet Mánková, vedoucí studijního oddělení FSS
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