
 

 

 

Kritéria přijímacího řízení – dálková tříletá zkrácená forma, 

studijní obor 75-31-M/01  Předškolní a mimoškolní pedagogika,  

pro přijímací řízení probíhající ve školním roce 2022/23 
 

V souladu s § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (Školský zákon), vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení do studijního oboru 75-31-M/01 Předškolní a 

mimoškolní pedagogika, dálková tříletá zkrácená forma, a jeho kritéria:  
 

Uchazeč musí doručit do 1. března 2023: 

1. vyplněnou přihlášku ke vzdělávání, potvrzenou od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu 

2. úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. 
 

1. Body za průměrný prospěch na maturitním vysvědčení 
 1,00 20 bodů 

 1,01 – 2,00 15 bodů 

 2,01 – 3,00 10 bodů 

 3,01 – 4,00   5 bodů 

 nad 4,00   0 bodů  

 

2. Školní přijímací zkouška z prokázání zdatností 
 

Z  HUDEBNÍ  VÝCHOVY – 0 až 20 bodů minimální hranice úspěšnosti je 5 bodů 

1) Poslechové a pěvecké dovednosti (0 – 16 bodů) 

 - zpěv libovolné lidové písně bez hudebního doprovodu zpaměti (0-4 body) 

 - zpěv rozkladu podle zahraného akordu (0-2 body) 

 - transpozice písně do dalších tónin podle zahraného akordu (0-2 body) 

 - zpěv předehraných tónů s rozlišováním vyššího a nižšího tónu (0-2 body) 

 - předvětí a závětí písně (melodie), navázání na předehranou (předzpívanou) část písně (melodie) a její   

   dokončení (dozpívání) k tónice (0-2 body) 

 - rozlišování durových a mollových tónin podle předehraných akordů (0-2 body) 

 - orientace v notovém zápise (0-2 body) 

2) Rytmické a pohybové dovednosti (0 – 4 body) 

 - vytleskání rytmického cvičení – hra na ozvěnu (0-2 body) 

 - krátká taneční ukázka podle zahraného nebo zazpívaného úryvku (0-2 body) 

 

Z MLUVNÍCH DOVEDNOSTÍ – 0 až 20 bodů minimální hranice úspěšnosti je 5 bodů 

1) Představení (0 – 2 body) 
 Uchazeč představí v rozsahu 2 minut sám sebe, své záliby, popřípadě rodinné prostředí. Očekáváme dodržení 

základních pravidel představení. Důraz bude kladen na výslovnost, sílu a barvu hlasu, odpovídající mluvní tempo, 

improvizační schopnosti, používání pauz a neverbální komunikaci. 

2) Četba a dialog (0 – 8 bodů) 
 Uchazeči bude předložen text, který si v čase 2 minut pročte a připraví. Poté bude následovat přečtení textu před 

komisí a následný dialog týkající se textu. 

3) Převyprávění příběhu (0 – 8 bodů) 

 Úkolem uchazeče bude převyprávět na místě pohádku K. J. Erbena: „Pohádky“, kterou mu zadá zkušební komise.  

 Doporučujeme 1. vydání, Praha: Knižní klub, 2008, není ale podmínkou, v případě jiného vydání přineste knihu s 

sebou. Uchazeč si připraví těchto 5 pohádek: Sněhurka, Hrnečku vař, Tři přadleny, Otesánek, Král Tchoř 

4) Výslovnost (0 – 2 body) 
 

 

Vyhrazujeme si právo změnit pořadí jednotlivých zadání. 
 

 

 

 
 



 

 

 

Pro uchazeče z Ukrajiny, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana (dle zákona č. 67/2022 Sb., OOP 

LexIIPZ ze dne 27. října 2022): 
 

Zahraniční uchazeč musí doručit do 1. března 2023: 

1. vyplněnou přihlášku ke vzdělávání, potvrzenou od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu 

2. úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení 

 - v případě nemožnosti doložit maturitní vysvědčení může být dokument nahrazen čestným prohlášením 

3. dokument potvrzující poskytnutí dočasné ochrany. 
 

1. Body za průměrný prospěch na maturitním vysvědčení 
 1,00 20 bodů 

 1,01 – 2,00 15 bodů 

 2,01 – 3,00 10 bodů 

 3,01 – 4,00   5 bodů 

 nad 4,00   0 bodů  

U zahraničních uchazečů, kteří z prokazatelných důvodů nedoloží maturitní vysvědčení a nahradí ho 

čestným prohlášením, bude průměrný prospěch za maturitní vysvědčení nahrazen hodnocením v rámci 

zkoušky z mluvních dovedností, při kterém prokáží znalost českého jazyka, která je podle § 20 odst. 4, 

školského zákona nezbytná pro vzdělávání, s následujícím bodovým hodnocením  0-20 bodů: 
 porozumění mluvenému slovu 0 – 10 bodů 

 lexikální a syntaktické hledisko 0 – 8 bodů 

 morfologické a fonetické hledisko 0 – 2 body 

 

2. Školní přijímací zkouška z prokázání zdatností 
 

Z  HUDEBNÍ  VÝCHOVY – 0 až 20 bodů minimální hranice úspěšnosti je 5 bodů 

1) Poslechové a pěvecké dovednosti (0 – 16 bodů) 

 - zpěv libovolné lidové písně bez hudebního doprovodu zpaměti (0-4 body) 

 - zpěv rozkladu podle zahraného akordu (0-2 body) 

 - transpozice písně do dalších tónin podle zahraného akordu (0-2 body) 

 - zpěv předehraných tónů s rozlišováním vyššího a nižšího tónu (0-2 body) 

 - předvětí a závětí písně (melodie), navázání na předehranou (předzpívanou) část písně (melodie) a její   

   dokončení (dozpívání) k tónice (0-2 body) 

 - rozlišování durových a mollových tónin podle předehraných akordů (0-2 body) 

 - orientace v notovém zápise (0-2 body) 

2) Rytmické a pohybové dovednosti (0 – 4 body) 

 - vytleskání rytmického cvičení – hra na ozvěnu (0-2 body) 

 - krátká taneční ukázka podle zahraného nebo zazpívaného úryvku (0-2 body) 
 

Z MLUVNÍCH DOVEDNOSTÍ – 0 až 20 bodů minimální hranice úspěšnosti je 5 bodů 
 

Na žádost je možnost navýšení 25 % času + překladový slovník. 
 

1) Představení (0 – 2 body) 
 Uchazeč představí v rozsahu 2 minut sám sebe, své záliby, popřípadě rodinné prostředí. Očekáváme dodržení 

základních pravidel představení. Důraz bude kladen na výslovnost, sílu a barvu hlasu, odpovídající mluvní tempo, 

improvizační schopnosti, používání pauz a neverbální komunikaci. 

2) Četba a dialog (0 – 8 bodů) 
 Uchazeči bude předložen text, který si v čase 2 minut pročte a připraví. Poté bude následovat přečtení textu před 

komisí a následný dialog týkající se textu. 

3) Převyprávění příběhu (0 – 8 bodů) 

 Úkolem uchazeče bude převyprávět na místě pohádku K. J. Erbena: „Pohádky“, kterou mu zadá zkušební komise.  

 Doporučujeme 1. vydání, Praha: Knižní klub, 2008, není ale podmínkou, v případě jiného vydání přineste knihu s 

sebou. Uchazeč si připraví těchto 5 pohádek: Sněhurka, Hrnečku vař, Tři přadleny, Otesánek, Král Tchoř 

4) Výslovnost (0 – 2 body) - s přihlédnutím k faktu, že český jazyk není uchazečův mateřský jazyk a jeho projev 

nebrání v přirozené komunikaci a porozuměni. 



 

 

 

 

CELKOVÉ  HODNOCENÍ  VŠECH  PŘIHLÁŠENÝCH  UCHAZEČŮ 

 

Uchazeči budou posuzováni podle počtu získaných bodů sestupně. 

 

V případě rovnosti bodů rozhoduje: 

1. průměr maturitního vysvědčení  

 (u zahraničních uchazečů hodnocení za znalost českého jazyka při mluvních dovednostech 0-20 bodů) 

2. známka z českého jazyka  

 (u zahraničních uchazečů porozumění mluvenému slovu 0-10 bodů)  

3. průměr zbývajících známek z povinných předmětů na maturitním vysvědčení 

 (u zahraničních uchazečů průměr ostatních hledisek znalosti českého jazyka 0-10 bodů) 
 

 

Přijato bude prvních 30 uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a hranice úspěšnosti. 
 

Ke studiu nebude přijatý uchazeč: 

- který nedosáhne hranici úspěšnosti ve školní zkoušce z hudební výchovy; 

- který nedosáhne hranici úspěšnosti ve školní zkoušce z mluvních dovedností. 

 

 

 

V Odrách dne 30. ledna 2023  Ing. Pavla Hostašová 

        ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 


