Vážení uchazeči,
vědomostní aktivitu pro získání certifikátu prokázání zájmu o obor vzdělání na SOŠ najdete na
adrese https://zajem.vos-sosmost.cz.
Spusťte
si
libovolný
internetový
prohlížeč
a
zadejte
internetovou
adresu
https://zajem.vos-sosmost.cz. Zobrazí se úvodní stránka našeho portálu, kde vidíte jednotlivé
kategorie vědomostní aktivity.

Nejprve se musíte na našem portálu zaregistrovat. Klikněte na odkaz PŘIHLÁSIT SE, který
najdete buď vpravo nahoře a v dolní části okna. Zobrazí se nové okno pro registraci a přihlášení.
Zde se nejprve musíte zaregistrovat. Klikněte v pravé části okna na tlačítko ZAČNĚTE NYNÍ
VYTVOŘENÍM NOVÉHO ÚČTU.

Zobrazí se registrační formulář, který musíte vyplnit. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Pokud je nevyplníte, nebudete zaregistrováni.
Uživatelské jméno – malými písmeny, bez čárek, bez háčků, dohromady příjmení a jméno.
Příklad: Uchazeč se jmenuje Karkulka Červená. Uživatelské jméno bude cervenakarkulka.
Další údaje už vyplňujete normálně česky.
Příjmení – do pole příjmení napište své příjmení a datum narození.

Po zadání všech údajů klikněte na tlačítko VYTVOŘIT MŮJ ÚČET. Systém napíše, že na Vaši
e-mailovou adresu byl odeslán potvrzovací e-mail. Klikněte na tlačítko POKRAČOVAT
a přihlaste se do Vaší e-mailové schránky. Sem dorazí potvrzovací e-mail od ADMINISTRÁTOR
SYSTÉMU: Certifikovaný zájem o studium na OA, SPgŠ a SZŠ: potvrzeni uctu. Pozor, e-mail
může spadnout i do záložky SPAM. Potvrďte odkaz uvedený v e-mailu. Budete vráceni na portál,
kde najdete potvrzení, že jste byli zaregistrováni.

Vyberte si kurz podle oboru, o který máte zájem (Ekonomický základ, Pedagogický základ nebo
Zdravotnicko-sociální základ). Zobrazí se obrazovka pro zápis do kurzu, zde klikněte na tlačítko
ZAPSAT SE DO KURZU a můžete plnit vědomostní aktivitu.

Ke splnění vědomostní aktivity máte celkem 3 pokusy. V úvodu najdete témata, kterých se aktivita
týká, abyste se mohli s předstihem připravit. Aktivitu musíte splnit na 100 %, musíte tedy získat
plných 9 bodů z 9. Jakmile úspěšně splníte, přejdete na TISK CERTIFIKÁTU. Certifikát pak
přiložíte k přihlášce, kterou budete podávat na naši školu.

