
 

VÝSLEDKY HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

VOŠ - 2. kolo přijímacího řízení 
 
studijní obor:  75-31-N/03 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 

pro školní rok  2022/2023, denní forma vzdělávání 

 

 Výsledková listina přijímacího řízení  
pro obor 75-31-N/03 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 

(VOŠ) 
 2. kolo přijímacího řízení 

pořadí  
evidenční 

číslo 
uchazeče 

kritérium 
1 

pomocná kritéria 

přijetí prospěchový 

průměr 

maturitního 

vysvědčení  

2a) 
prospěchový 

průměr z 1. 
pol. 

posledního 

ročníku SŠ 

2b) 
prospěchový 

průměr z 2. 
pol. 

posledního 

ročníku SŠ 

2c) 
prospěchový 

průměr z 2. 
pol. 

předposledního 

ročníku SŠ 

2d) známka 
z cizího jazyka 

v 1. pololetí 
posledního 
ročníku SŠ 

2e) známka 
z českého 
jazyka v 1. 
pololetí 
posledního 
ročníku 

1 56 1,40 1,36 --- --- --- --- PŘIJAT 

2 53 1,80 1,60 --- --- --- --- PŘIJAT 

3 54 1,80 1,71 --- --- --- --- PŘIJAT 

4 55 1,80 1,75 --- --- --- --- PŘIJAT 

5 58 2,20 1,92 --- --- --- --- PŘIJAT 

6 57 2,50 1,45 --- --- --- --- PŘIJAT 

7 59 2,60 2,71 --- --- --- --- PŘIJAT 

8 60 3,00 2,15 --- --- --- --- PŘIJAT 

--- pomocná kritéria 2b), 2c), 2d), 2e) nebylo třeba použít 

 

Legenda: 

Kritérium 1: prospěchový průměr maturitního vysvědčení 

Kritérium 2: při rovnosti bodů rozhoduje (ve stanoveném pořadí): 

a) prospěchový průměr z 1. pololetí posledního ročníku střední školy 

b) prospěchový průměr z 2. pololetí posledního ročníku střední školy 

c) prospěchový průměr z 2. pololetí předposledního ročníku střední školy 

d) známka z cizího jazyka v 1. pololetí posledního ročníku studia na střední škole 

(pokud byl žák hodnocen z více cizích jazyků jako povinných předmětů, pak se 

pro účely přijímacího řízení započítává známka lepšího z nich). 

e) známka z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku studia na střední 

škole  

Kritérium 3: prokázání požadované zdravotní způsobilosti  

Kritérium 4: doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení. Ke vzdělávání na VOŠ lze 

přijmout pouze uchazeče, kteří získali vzdělání s maturitní zkouškou. 

Kritérium 5: doložení prospěchu z předposledního a posledního ročníku SŠ.  

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí zasíláme uchazečům poštou doporučeným dopisem. 

 

Žádáme přijaté uchazeče, kteří nemají zájem o místo, aby obratem tuto skutečnost 

sdělili emailem na adresu j.kotkova@ped-km.cz.                    

 

mailto:j.kotkova@ped-km.cz


 

Na základě § 14 vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání, činí výše školného 

3.000 Kč za školní rok a je splatné ve dvou splátkách. V souladu s § 15, odst. b, výše uvedené 

vyhlášky, musí uchazeč uhradit první splátku 1.200 Kč nejpozději do 15 dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. od data zveřejnění výsledků na webu školy).  Částku 

1.200 Kč uhraďte převodem na č.ú. 127563839, kód banky 0300, konst. symbol 0558, jako 

variabilní symbol uveďte „Vaše evidenční číslo“, do textové části uveďte Vaše jméno.  

 

Pokud máte zájem o ubytování, vyplněnou přihlášku do DM zašlete na adresu domova 

mládeže (SŠHS - Domov mládeže, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž).  

 

Zápis a zahájení studia se koná 01. 09. 2022 v 10.00 hod. Vaše účast je povinná. 

 

 

V Kroměříži 17. 08. 2022 

 

 

 

 

 

…………………………………….         

Mgr. Jana Vítková, ředitelka školy  
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