Pokyny k přílohám
Sociální práce, 75-35-N/01
Tiskněte oboustranně

POVINNÉ PŘÍLOHY
1. MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ

Společně s tiskem přihlášky zašlete na adresu školy úředně ověřenou kopii
maturitního vysvědčení (neověřená kopie nebude uznána).
•

Budete teprve maturovat? Ověřenou kopii MV doložte u přijímací zkoušky.

•

Úspěšně jste odmaturovali, ale v den přijímací zkoušky ještě nemáte MV? Ověřenou
kopii MV doložte do 3 dnů od jeho obdržení (platí pro maturity v květnu
a červnu).

•

Byli jste přijati, ale rozhodli jste se nastoupit na jinou školu? I v tomto případě nám
prosím doložte ověřenou kopii MV. Je nutná pro uzavření Vašeho přijímacího
spisu. Pokud nám MV nedoložíte, musíme dodatečně změnit rozhodnutí
z „NAVRŽEN K PŘIJETÍ“ na „NEPŘIJAT PRO NESPLNĚNÍ PODMÍNEK
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ“ a zaslat Vám dopis do vlastních rukou.

2. LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ - (formulář níže)

Formulář prosím vytiskněte oboustranně včetně informací pro lékaře.

DOBROVOLNÉ PŘÍLOHY
•

Životopis

•

Písemné odpovědi na zadané otázky (otázky najdete níže pod lékařským formulářem)

•

Doložení dobrovolnické činnosti, doporučení, osvědčení o absolvování kurzů
a výcviků, které se vztahují ke zvolenému oboru, apod.

Formulář pro lékařské potvrzení

Žádost o provedení lékařské prohlídky
a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělání
pro obor Sociální práce a sociální pedagogika, kód 75-32-N/..
vzdělávací program Sociální práce, kód 75-32-N/01
(formulář pro lékařský posudek vytiskněte prosím oboustranně včetně těchto pokynů
pro lékaře)
INFORMACE PRO LÉKAŘE:
Pro účely přijímacího řízení je posudek platný pouze vystaven ošetřujícím praktickým
lékařem, případně ošetřujícím psychiatrem.
Uchazeč musí prokázat způsobilost ke studiu na základě § 94 odst. 4 školského zákona
(č. 561/2004 Sb.) a § 2 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., které stanovuje podmínky
zdravotní způsobilosti uchazeče pro jednotlivé obory.
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče
ke vzdělávání podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády pro obor Sociální práce a sociální
pedagogika, jsou následující:
bod 23 = Závažné duševní poruchy a poruchy chování
Studium zahrnuje teoretickou přípravu a výkon odborné praxe v rozsahu 720 hodin. V rámci
odborné praxe studenti působí v různých zařízeních sociálních služeb, orgánech státní správy
či jiných organizacích a samostatně vykonávají činnosti, které mohou zahrnovat např.
doprovázení klientů při obstarávání jejich osobních záležitostí, přípravu a realizaci
aktivizačních programů nebo komunikaci s osobami v náročných životních situacích.
Pokud vystaví lékař místo tohoto potvrzení vlastní lékařský posudek, je pro účely
přijímacího řízení platný pouze s textem „uchazeč netrpí závažnou duševní nemocí
a poruchami chování“ (v souladu s výše uvedenými právními předpisy). Bez této
formulace nesplňuje lékařský posudek podmínky stanovené pro přijetí a uchazeč nemůže
být přijat ke studiu.

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ
dle vyhlášky MZ č. 98/2012 Sb. (příloha č. 1, bod 5 „Lékařský posudek“) a vyhlášky MZ č. 79/2013 Sb., v platném znění
1.

Evidenční číslo:

2.

Účel vydání posudku:

lékařská prohlídka, posouzení zdravotního stavu a zdravotní
způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

3.

Druh prohlídky:

prohlídka uchazeče o vzdělávání

4.

Identifikační údaje školy:

IČ:

název školy (dle zřizovací listiny):

CARITAS–Vyšší odborná škola sociální Olomouc

sídlo školy:

nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc

kód a název oboru vzdělání:

obor: Sociální práce a sociální pedagogika, 75-32-N/..
vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE, 75-32-N/01

5.

64627233

Identifikační údaje uchazeče:
jméno a příjmení:
datum narození:
adresa trvalého pobytu:

6.

Údaje o podmínkách výuky
a praktického vyučování:

Zdravotní omezení dle NV č. 211/2010 Sb., příloha č. 2,
bod 23 = závažné duševní poruchy a poruchy
chování

7.

Posudkový závěr

posuzovaný uchazeč:

je zdravotně způsobilý*
je zdravotně nezpůsobilý*
vzdělávání a samostatného výkonu praxe při studiu na CARITAS–Vyšší odborné škole sociální Olomouc
*nehodící se škrtněte

8.

Datum vydání lékařského posudku:

9.

Termín provedení další lékařské prohlídky (je-li důvod):

10.

Poskytovatel, který vydal lékařský
posudek

IČ:

název:

razítko poskytovatele

adresa sídla/místa podnikání:
………………………………………………
jméno a příjmení posuzujícího lékaře

11.

………………………………………………
podpis posuzujícího lékaře

Poučení:
Proti tomuto lékařskému posudku je možno podat podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotnických službách, návrh na jeho přezkoumání. Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského
posudku vznikají práva nebo povinnosti, za to, že lékařský posudek je nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode dne
jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. Návrh na
přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel,
pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou nebo pozbyla dlouhodobě zdravotní
způsobilost.

12.

Prokazatelné předání lékařského posudku:
Převzal dne:

………………………………………………
podpis posuzovaného uchazeče

DOBROVOLNÁ PŘÍLOHA
OTÁZKY PRO VYPRACOVÁNÍ PÍSEMNÝCH ODPOVĚDÍ UCHAZEČEM
SOCIÁLNÍ PRÁCE, 75-32-N/01
Jméno a příjmení uchazeče……………………………………………………………………………………………….

1.

Jak si představujete povolání sociálního pracovníka, v čem vidíte jeho úskalí, obtíže, pozitiva?

2. Jakou máte vlastní zkušenost vztahující se k sociální práci, příp. absolvované kurzy?
3. Jakou máte představu o vašem budoucím uplatnění?
4. Proč se hlásíte právě na CARITAS – VOŠs Olomouc a co od ní očekáváte?
5.

Co si myslíte o roli teologie ve studiu na CARITAS – VOŠs Olomouc?

