
 

 

 

 

 

 

KRITÉRIA A POŽADAVKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

 a ZPŮSOB HODNOCENÍ JEJICH SPLNĚNÍ 

na školní rok 2023/2024 

Obor: 75-31-M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Forma: 4 leté denní studium 

1. kolo přijímacího řízení 

Přijímací řízení (dále PŘ) zahrnuje: 

1. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání: 

• celkový prospěch z 1. pololetí 9. třídy ZŠ (nebo tomu odpovídajícího ročníku víceletého 

gymnázia) 

• prospěch z jednotlivých předmětů z 1. pololetí 8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy ZŠ (nebo 

tomu odpovídajících ročníků víceletého gymnázia).  

- odpočet 5 bodů za hodnocení prospěchu stupněm „dostatečný“ a odpočet 10 bodů za 

hodnocení prospěchu stupněm „nedostatečný“ za každý povinný a povinně volitelný 

předmět s tímto hodnocením na vysvědčeních z 1. pololetí 8. třídy ZŠ a 1. pololetí  

9. třídy ZŠ (nebo tomu odpovídajících ročníků víceletého gymnázia).  

 

 

2. Výsledky jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího 

oboru Matematika a její aplikace  

• Písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (dále jen ČJL) 

• Písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (dále jen MAT) 

Obsah přijímací zkoušky odpovídá RVP pro základní vzdělávání. 

Uchazeč může konat písemný test z ČJL a písemný test z MAT dvakrát (v 1. a 2. řádném termínu). 

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a 

literatury a z písemného testu z matematiky a její aplikace.  

 

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

Český jazyk a literatura – písemný test     7 bodů  

Matematika a její aplikace – písemný test     7 bodů  

 

 

3. Výsledky školní přijímací zkoušky - ověřování předpokladů uchazeče z oblasti rytmické, 

hudebně pohybové, intonační, sluchové a jazykové  

• ověřování rytmických, hudebně pohybových, intonačních a sluchových předpokladů 

uchazeče - praktická zkouška:  

o obsah přijímací zkoušky: pěvecká nápodoba tónu, nápodoba předvedeného rytmického 

modelu, zpěv připravené lidové písně dle výběru uchazeče, zpěv písně Já do lesa 

nepojedu s transpozicemi do různých tónin, pohybové ztvárnění písně s tanečními kroky 

(nápodoba pohybu dle videoukázky zveřejněné na webových stránkách školy) 

• ověřování jazykových předpokladů uchazeče - praktická zkouška z jazykového projevu:  

o obsah přijímací zkoušky: čtení po přípravě (autorská pohádka) a improvizovaný rozhovor 

ověřující porozumění čteného textu a komunikativnost uchazeče (např: záliby uchazeče, 

motivace ke studiu zvoleného oboru, apod.). Součástí hodnocení praktické zkoušky je i 

technika čtení a kvalita výslovnosti uchazeče (logopedické kritérium). 

Pro bodové hodnocení je rozhodující aktuální výkon uchazeče v den konání přijímací zkoušky.  

Školní přijímací zkouška se koná v českém jazyce. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hranice úspěšnosti ve školní přijímací zkoušce, kterou musí uchazeč dosáhnout jako nezbytnou 

pro přijetí: 

Rytmické, hudebně pohybové, intonační a sluchové předpoklady - praktická zkouška 12 bodů  

Jazykový projev – praktická zkouška       12 bodů  

 

 

 

 

 

Maximální možný počet bodů získaných v přijímacím řízení:  166 bodů  

Minimální počet bodů získatelných v přijímacím řízení: 

Pokud by celkový počet bodů získaných v přijímacím řízení (za všechny 

hodnocené oblasti celkem) nabýval záporných hodnot, posuzuje se, jako by byl 

0. 

0 bodů 

1. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání   MAX 

Celkový prospěch z 1. pololetí 9. třídy ZŠ (nebo tomu odpovídajícího ročníku 

víceletého gymnázia) 

10 

Prospěch z jednotlivých předmětů z 1. pololetí 8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy 

ZŠ (nebo tomu odpovídajících ročníků víceletého gymnázia).  

Odpočet 5 bodů za hodnocení stupněm „dostatečný“ a odpočet 10 bodů za 

hodnocení prospěchu stupněm „nedostatečný“ za každý povinný a povinně 

volitelný předmět s tímto hodnocením na vysvědčeních z 1. pololetí 8. třídy ZŠ 

a 1. pololetí 9. třídy ZŠ (nebo tomu odpovídajících ročníků víceletého 

gymnázia).  

0 

2. Výsledky jednotné zkoušky  

Písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 50 

Písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace 50 

3. Výsledky školní přijímací zkoušky  

ověřování rytmických, hudebně pohybových, intonačních a sluchových 

předpokladů uchazeče - praktická zkouška 

28 

ověřování jazykových předpokladů uchazeče - praktická zkouška 28 

 

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

Český jazyk a literatura – písemný test       7 bodů  

Matematika a její aplikace – písemný test      7 bodů  

 

Hranice úspěšnosti ve školní přijímací zkoušce, kterou musí uchazeč dosáhnout jako nezbytnou 

pro přijetí: 

 

Rytmické, hudebně pohybové, intonační a sluchové předpoklady - praktická zkouška 12 bodů 

Jazykový projev – praktická zkouška            12 bodů 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uchazeč o studium je přijat na základě těchto kritérií: 
 

1. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání  

Název Zkratky Hodnota od-do Body PŘ 

od-do 

Poznámky 

Prospěch – prospěch 

z 1. pololetí 9. třídy ZŠ 

(popř. tomu odpovídající 

ročníky víceletých 

gymnázií) 

PRO hodnota průměru 

celkového 

prospěchu 1,00 - 

2,00 

 

průměrný 

prospěch 2,00 a 

horší je hodnocen 

vždy 0 body 

 

hodnota prospěchu 

se počítá na dvě 

desetinná místa 

10 – 0 

 

 

 

 

 

Výpočet bodů za celkový průměr 

dle vzorce 

 

Body = 10 – [(prospěch – 1) x 10] 

 

 

 

 

Např. výpočet při celkovém 

prospěchu 1,53 z 1. pololetí 9. třídy: 

= 10 - [(1,53 – 1) x 10] = 4,7 bodů 

Prospěch z jednotlivých 

předmětů 1. pololetí  

8. třídy ZŠ a z 1. pololetí  

9. třídy ZŠ (popř. tomu 

odpovídající ročníky 

víceletých gymnázií) 

 

PJP za každý povinný 

a povinně 

volitelný předmět 

s tímto 

hodnocením na 

vysvědčeních 

z posuzovaného 

období: 

odpočet 5 bodů 

za hodnocení 

prospěchu 

stupněm 

„dostatečný“  

 

odpočet 10 bodů 

za hodnocení 

prospěchu 

stupněm 

„nedostatečný“ 

 

 

0 – 

záporné 

hodnoty 

kritérium může nabývat celkově 

záporných hodnot 

 

 

V případě, že je žák z některého předmětu nehodnocen v 1. pololetí 9. třídy, je celkový prospěch žáka 

vypočítán pro potřeby přijímacího řízení jen z předmětů, v nichž za 1. pololetí hodnocen byl. 

 

V případě osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí, kteří plní povinnou školní docházku na území 

jiného státu, je hodnocení prospěchu žáka pro potřeby přijímacího řízení provedeno ze „zahraničních 

vysvědčení“ odpovídajících vysvědčení z 8. a 9. třídy ZŠ v ČR. Takový uchazeč předkládá uvedené doklady 

jak v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého (nejedná-li se o 

doklady v jazyce slovenském). Pro potřeby přijímacího řízení se nevyžaduje uznání rovnocennosti nebo 

uznání platnosti (nostrifikace) zahraničního vysvědčení v České republice. 

 

 



 

 

 

 

 

U cizinců podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s 

ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také 

„cizinec“), kteří dokládají odpovídající vysvědčení z předchozího vzdělávání na Ukrajině pro potřeby 

splnění přijímacích kritérií, se upouští od požadavku úředního překladu dokumentů.  

Cizinec podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“), může nahradit  

doklad prokazující získání předchozího vzdělání, splnění povinné školní docházky nebo splnění přijímacích 

kritérií podle § 60d odst. 1 písm. a) školského zákona čestným prohlášením, pokud doklad nemá. Vzor 

čestného prohlášení je přílohou těchto Kritérií.  

 

 

2. Výsledky jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího 

oboru Matematika a její aplikace na základě stanoveného bodového hodnocení písemného testu 

Název Zkratky Hodnota bodů  

v testu od-do 

Body PŘ 

od-do 

Poznámky 

1. Český jazyk a literatura - 

písemný test 

ČJL 50 - 0 50 - 0 Koeficient; 

Hranice úspěšnosti, 

kterou musí uchazeč 

dosáhnout jako nezbytnou 

pro přijetí, je 7 bodů  

2. Matematika a její aplikace – 

písemný test 

MAT 50  - 0 50 - 0 Koeficient; 

Hranice úspěšnosti, 

kterou musí uchazeč 

dosáhnout jako nezbytnou 

pro přijetí, je 7 bodů  

 

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území 

České republiky (osoby podle § 20 odst. 4 školského zákona) a podaly žádost ředitelce školy o nekonání 

jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, se promíjí uvedená zkouška. 

Vzor žádosti je přílohou těchto kritérií. Ředitelka školy ověří nejdéle 20 minutovým rozhovorem před 

zkušební komisí znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Obsah 

rozhovoru: 

a) řízený pohovor (okruhy: informace o sobě, rodina a domov, škola, volný čas, život v ČR, motivace 

ke studiu) 

b) čtení s porozuměním 

c) popis obrázku (ve vazbě na zvolený obor). 

Nevykoná-li uchazeč cizinec ústní rozhovor úspěšně, nesplní kritéria přijímacího řízení.  

 

 

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s 

ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také 

„cizinec“), se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. 

Vzor žádosti je přílohou těchto kritérií. Ředitelka školy ověří nejdéle 20 minutovým rozhovorem před 

zkušební komisí znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru.  Obsah 

rozhovoru: 

a) řízený pohovor (okruhy: informace o sobě, rodina a domov, škola, volný čas, život v ČR, motivace 

ke studiu) 

b) čtení s porozuměním 

d) popis obrázku (ve vazbě na zvolený obor). 

Nevykoná-li uchazeč cizinec ústní rozhovor úspěšně, nesplní kritéria přijímacího řízení.  



 

 

 

 

 

Cizinec podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s 

ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také 

„cizinec“), má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný 

test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. 

Vzor žádosti je přílohou těchto kritérií.  

 

V souladu s opatřením obecné povahy č.j. MSMT-29772/2022-1 doloží uchazeč cizinec společně s žádostí, 

že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s 

ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (např. kopie 

uděleného víza). 

 

Ředitelka ve spolupráci s Centrem vytvoří pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech 

přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení neobsahuje 

výsledek testu z Českého jazyka a literatury. Uchazeč, který nekoná jednotnou zkoušku ze vzdělávacího 

oboru Český jazyk a literatura, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech 

kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. Pořadí 

uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů 

stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.  

 

 

3. Výsledky školní přijímací zkoušky - ověřování předpokladů uchazeče z oblasti rytmické, hudebně 

pohybové, intonační, sluchové a jazykové  

Název Zkratky Hodnota bodů 

v praktické 

zkoušce od-do 

Body PŘ 

od-do 

Poznámky 

1. Rytmické, hudebně 

pohybové, intonační, 

sluchové předpoklady 

- praktická zkouška  

HV 28 – 0 28  - 0 Hranice úspěšnosti, kterou musí 

uchazeč dosáhnout jako nezbytnou 

pro přijetí, je 12 bodů  

2. Jazykový projev – 

praktická zkouška 

JP 28 – 0 28  - 0 Hranice úspěšnosti, kterou musí 

uchazeč dosáhnout jako nezbytnou 

pro přijetí, je 12 bodů  

Pro bodové hodnocení je rozhodující aktuální výkon uchazeče v den konání přijímací zkoušky.  

 

Školní přijímací zkouška se koná v českém jazyce.  

 

Uchazeči, kteří zvolí ke zpěvu připravené lidové písně v rámci školní přijímací zkoušky - ověřování 

rytmických, hudebně pohybových, intonačních a sluchových předpokladů uchazeče – jinou než českou 

nebo moravskou lidovou píseň, přinesou s sebou NOTOVÝ ZÁZNAM zpívané písně.  

 

 

4. uchazeč o studium musí prokázat dobrou zdravotní způsobilost  - nesmí mít omezení vylučující 

zdravotní způsobilost pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika dle nařízení vlády č. 211/2010 

Sb., ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb. (prognosticky závažné poruchy mechanismu imunity, 

závažné duševní nemoci a poruchy chování). Na přihlášce musí být uvedena tato formulace: 

způsobilý/á ke studiu oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika.  

 

5. při rovnosti bodů rozhoduje (ve stanoveném pořadí): 

a) počet bodů u školní přijímací zkoušky celkem 

b) počet bodů u školní přijímací zkoušky z jazykového projevu 



 

 

 

 

 

 

c) počet bodů u školní přijímací zkoušky z rytmických, hudebně pohybových, intonačních a sluchových 

předpokladů 

d) počet bodů z písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace v rámci jednotné 

přijímací zkoušky 

e) počet bodů z písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura v rámci jednotné 

přijímací zkoušky 

f) známka z českého jazyka a literatury na vysvědčení v 1. pololetí 9. třídy 

g) známka z anglického jazyka a literatury na vysvědčení v 1. pololetí 9. třídy 

h) známka z matematiky na vysvědčení v 1. pololetí 9. třídy 

 

6. do studia nebude přijat uchazeč:  

a) který nedosáhne hranice úspěšnosti v jednotné zkoušce z českého jazyka a literatury 7 bodů v testu 

(kritérium 2.1.) 

b) který nedosáhne hranice úspěšnosti v jednotné zkoušce z matematiky a její aplikace 7 bodů v testu 

(kritérium 2.2.) 

c) který nedosáhne hranice úspěšnosti ve školní přijímací zkoušce z rytmických, hudebně pohybových, 

intonačních a sluchových předpokladů 12 bodů (kritérium 3.1.) 

d) který nedosáhne hranice úspěšnosti ve školní přijímací zkoušce z jazykového projevu 12 bodů 

(kritérium 3.2.) 

e) který neprokáže požadovanou zdravotní způsobilost pro daný obor vzdělání (kritérium 4) 

    

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60 

 

Řádný termín konání jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace: 

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023 

2. termín: pátek 14. dubna 2023 

 

Řádný termín konání školní přijímací zkoušky - ověřování předpokladů uchazeče z oblasti rytmické, 

hudebně pohybové, intonační, sluchové a jazykové:  

1. řádný termín: pondělí 17. dubna 2023 

2. řádný termín: úterý 18. dubna 2023 

 

 

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky:   1. termín: středa 10. května 2023 

2. termín: čtvrtek 11. května 2023 

Náhradní termín školní přijímací zkoušky:  čtvrtek 27. dubna 2023 
 

 

Prosíme uchazeče o studium, aby k přihlášce nepřikládali jiné než povinné dokumenty. Další přiložené 

dokumenty (např. osvědčení, vysvědčení ze ZUŠ, diplomy ze soutěží, potvrzení o návštěvě volnočasových 

aktivit apod.) nejsou předmětem hodnocení v přijímacím řízení a budou skartovány.  
 

 

 

 

 

 

V Kroměříži 19. ledna 2023     Mgr. Jana Vítková, ředitelka školy  
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