
 

 

 

Kritéria 1. kola přijímacího řízení  

studijního oboru 75-31-M/01  Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma studia, 

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, denní forma studia, a jeho kritéria:  

Uchazeč musí doručit do 1. března 2023 vyplněnou přihlášku ke vzdělávání, potvrzenou od lékaře o zdravotní 

způsobilosti ke studiu. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku 

nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili 

podmínky pro přijetí. 
 

A) Jednotná přijímací zkouška formou písemného testu z jazyka českého a z matematiky: 

dle jednotného zadání CERMAT 
  Český jazyk a literatura  bodové hodnocení 0 – 50 bodů  

  Matematika a její aplikace  bodové hodnocení 0 – 50 bodů  

Hranice úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce, kterou musí uchazeč dosáhnout jako nezbytnou pro přijetí: 

  Český jazyk a literatura – písemný test:  5 bodů 

  Matematika a její aplikace – písemný test:  5 bodů 
 

B) Školní část přijímacího řízení: 

I. Školní přijímací zkouška z prokázání zdatností 
 

Z  HUDEBNÍ  VÝCHOVY – 0 až 20 bodů                           Hranice úspěšnosti nezbytná pro přijetí 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 TĚLESNÉ  VÝCHOVY – 0 až 20 bodů                     Hranice úspěšnosti nezbytná pro přijetí je 5 bodů 

1) Gymnastická sestava (0 – 10 bodů) 
 - stoj spojný připažit – kotoul vzad – výskok s obratem o 180°, čelné kruhy zevnitř (0 – 2 body) 
 - krok sun krok – nůžky, upažit – stoj na rukou do kotoulu (možná dopomoc), (0 – 4 body) 

 - vzpřim – výkrokem váha předklonmo, upažit – návrat zpět – kotoul vpřed – výkrokem obrat o 180° (0 – 2 body) 

 - z rozběhu 2 – 3 kroků přemet stranou (0 – 2 body) 

2) Test obratnosti a pohybové výkonnosti (0 – 10 bodů) 
 - hluboký ohnutý předklon (0 – 2 body)  

 - skoky přes švihadlo (snožmo, po jedné noze, střídmonož), (0 – 2 body)   

 - leh/sed (0 – 2 body)  

 - Jacíkův test (0 – 4 body) 

 V případě, že uchazeč nebude mít cvičební úbor, nebude ke zdatnosti z TV připuštěn a hodnocen. 
 

Z VÝTVARNÉ  VÝCHOVY – 0 až 20 bodů Hranice úspěšnosti nezbytná pro přijetí je 5 bodů 

Práce na místě ve škole v den přijímacího řízení v rozsahu 105 minut 

1) kresba doplněná koláží – formát A3, časový rozsah 60 minut (0 – 12 bodů) 

 - kresba předmětu tužkou podle zadané předlohy a papírová koláž doplňující kresbu předmětu 

 kritéria hodnocení: schopnost odpozorování dané předlohy – velikost a tvar, objem, stíny, modelace tvaru, práce 

s tužkou, kompozice (umístění v ploše výkresu); koláž – přesnost stříhání, čistota lepení, nápaditost tvarů, zapojení 

do kresby 



 

 

 

2) malba na zadané téma – formát A3, časový rozsah 30 minut (0 – 8 bodů) 

 - malba temperou na zadané téma směřující k abstraktnímu pojetí (nanášení barev pomocí různých prostředků: 

špachtle, štětce, houbičky apod.) 

 kritéria hodnocení: práce s barvou, míchání a kombinace barev, vyjádření zadaného tématu barvou, kreativita ve 

způsobu nanášení barev 
V den přijímací zkoušky si uchazeč přinese nůžky pro leváky (pokud je potřebuje). Všechny ostatní pomůcky dostanete ve škole. 

 

Z MLUVNÍCH DOVEDNOSTÍ – 0 až 20 bodů Hranice úspěšnosti nezbytná pro přijetí 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) 
 

II. Další kritéria školní části přijímacího řízení: 

1. Body za průměrný prospěch za poslední dva ročníky ze základní školy nebo odpovídající ročníky víceletého 

gymnázia (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku): 

 1,00 – 1,10   20 bodů 

 1,11 – 1,20   18 bodů 

 1,21 – 1,30   16 bodů 

 1,31 – 1,40   14 bodů 

 1,41 – 1,50   12 bodů 

 1,51 – 1,60   10 bodů 

 1,61 – 1,70     8 bodů 

 1,71 – 1,80     6 bodů 

 1,81 – 1,90     4 body 

 1,91 – 2,00      2 body 

 2,01 a výše     0 bodů 
V souladu s § 1, odst. 7, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 

v přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020; tato situace může nastat u 

starších uchazečů. U těchto uchazečů nebude hodnocení za toto pololetí bráno v úvahu a průměrný prospěch bude stanovený 

pouze ze zbývajících dvou pololetí (což je srovnatelný ukazatel s průměrným prospěchem za tři pololetí u ostatních uchazečů).    
 

2. Body za chování za poslední dva ročníky předchozího vzdělání ze základní školy nebo odpovídající ročníky 

víceletého gymnázia (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku): 

 velmi dobré   10 bodů 

 uspokojivé     5 bodů  

 neuspokojivé     0 bodů 
 

3. Body za aktivity: 
 20 bodů  soutěže, reprezentace v okresním, krajském nebo celostátním kole 

 16,5 – 18 bodů  hra na hudební nástroj  

   (pokud uchazeč předvede, bude hodnoceno při zkoušce zdatnosti z hudební výchovy) 

   rozsah 0-2 body se připočítává k bodům za ZUŠ 

 16 bodů  základní umělecká škola (nejvyšší dosažený ročník), soutěže školní a místní 

 12 bodů  zájmové kroužky, práce s dětmi 

   8 bodů  hodnocení vedoucích mimo školu, dobročinná aktivita 

   4 body  motivační dopis 

   0 bodů  nedoložení aktivit 



 

 

 

 

(body za aktivity se nesčítají, rozhodující je nejvyšší doložená aktivita) 

 

 Forma dokladů:  prostá kopie (např. vysvědčení ZUŠ, diplomy atd.) 

   originály potvrzení od organizací nebo farností (např. kroužky, schola atd.) 

   originál motivačního dopisu podepsaný uchazečem 

 

Výše uvedené školní a mimoškolní aktivity je nutné doložit spolu s přihláškou do 1. března 2023, 

nejpozději však do 18. dubna 2023. Na později podané doklady nebude brán zřetel. 

 

Uchazeč se speciálně vzdělávacími potřebami, který požaduje, aby jeho potřeby byly zohledněny v rámci přijímacího 

řízení, je povinen přiložit příslušné dokumenty k přihlášce do 1. března 2023. 

 

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

dne 27. října 2022): 

- k dokladům přiloží dokument potvrzující poskytnutí dočasné ochrany; 

- na žádost se promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka, uchazeč ale koná ústní zkoušku z českého jazyka; 

- školní ústní zkouška v českém jazyce: 25 % navýšení času + překladový slovník; 

- na žádost mohou uchazeči konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce; 

- pokud uchazeč z prokazatelných důvodů nedoloží vysvědčení, může být nahrazeno čestným prohlášením o 

absolvování základní školy; 

- pokud uchazeč z prokazatelných důvodů nedoloží vysvědčení obsahující známku z chování, může být známka 

z chování nahrazena čestným prohlášením o známce z chování. 
 

Úprava hodnocení výsledků uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky: 

U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4, školského 

zákona, prokáží znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, formou pohovoru s následujícím bodovým 

hodnocením, odpovídajícímu jednotné přijímací zkoušce, tj. 0 – 50 bodů:  

 porozumění mluvenému slovu 0 – 10 bodů 

 morfologické hledisko 0 – 10 bodů 

 lexikální hledisko 0 – 10 bodů 

 syntaktické hledisko 0 – 10 bodů 

 fonetické hledisko 0 – 10 bodů 
 

U uchazečů, kteří z prokazatelných důvodů nedoloží vysvědčení a nahradí ho čestným prohlášením, je hodnocení 

nastaveno takto: 

- body za prospěch, pokud není doloženo vysvědčení: 

 čestné prohlášení o absolvování základní školy  20 bodů 

 nedoložení čestného prohlášení    0 bodů 

- body za chování, pokud není doloženo vysvědčení: 
 čestné prohlášení o velmi dobrém chování 10 bodů 

 nedoložení čestného prohlášení o chování   0 bodů 

V ostatních částech přijímacího řízení se pro zahraniční uchazeče kritéria nemění. 

 

 

C) Celkový výsledek uchazeče 

Výsledek jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení uchazeče podílí 60 %, výsledek školní části 

přijímacího řízení se podílí 40 %. Celkový výsledek uchazeče se stanoví podle vzorce: 
 

 (jednotná přijímací zkouška x 0,6) + (školní část přijímací zkoušky x 0,4) 
 

V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek součtu bodů z jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MA, 

pak výsledek zkoušky zdatnosti v pořadí HV, mluvní dovednost, TV, VV, pak školní a mimoškolní aktivity. 
 

 

 
 



 

 

 

u uchazečů z Ukrajiny: 

V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek součtu bodů z jednotné přijímací zkoušky z ČJ nebo ze školní zkoušky 

z ČJ a jednotné přijímací zkoušky z MA, pak výsledek zkoušky zdatnosti v pořadí HV, mluvní dovednost, TV, 

VV, pak školní a mimoškolní aktivity. 

 
 

 

Uchazeči budou posuzováni podle počtu získaných bodů sestupně.  

Přijato bude prvních 45 uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a hranice úspěšnosti. 
 

 

 

Ke studiu nebude přijatý uchazeč: 

- který nedosáhne hranici úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce z Českého jazyka a literatury; 

- který nedosáhne hranici úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce z Matematiky a její aplikace; 

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

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

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

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

 

 

V Odrách dne 30. ledna 2023  Ing. Pavla Hostašová 

        ředitelka školy 


