KRITÉRIA A POŽADAVKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
a ZPŮSOB HODNOCENÍ JEJICH SPLNĚNÍ
na školní rok 2021 / 2022
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 8. třídy ZŠ (nebo tomu odpovídajícího ročníku víceletého
gymnázia)
• prospěch z jednotlivých předmětů z 1. pololetí 8. 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 (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.
Není stanovena minimální hranice úspěšnosti (cut off score) v jednotné zkoušce, kterou musí
uchazeč dosáhnout jako nezbytnou pro přijetí.
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)
o obsah celé zkoušky je prezentován ve videoukázkách na webových stránkách školy:
https://sites.google.com/ped-km.cz/dod
• ověřování jazykových předpokladů uchazeče - praktická zkouška z jazykového projevu:
o obsah přijímací zkoušky: čtení po přípravě (autorská pohádka) a improvizovaný rozhovor
(např: záliby uchazeče, motivace ke studiu zvoleného oboru, apod.)
o obsah celé zkoušky je prezentován ve videoukázkách na webových stránkách školy:
https://sites.google.com/ped-km.cz/dod
Pro bodové hodnocení je rozhodující aktuální výkon uchazeče v den konání přijímací zkoušky.
Hranice úspěšnosti (cut off score) ve školní přijímací zkoušce, kterou musí uchazeč dosáhnout
jako nezbytnou pro přijetí:
Rytmické, hudebně pohybové, intonační a sluchové předpoklady - praktická zkouška 10 bodů
Jazykový projev – praktická zkouška
10 bodů

Maximální možný počet bodů získaných v přijímacím řízení:
1. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
Celkový prospěch z 1. pololetí 8. třídy ZŠ (nebo tomu odpovídajícího ročníku
víceletého gymnázia)
Prospěch z jednotlivých předmětů z 1. pololetí 8. 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
(nebo tomu odpovídajících ročníků víceletého gymnázia).
2. Výsledky jednotné zkoušky
Písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura
Písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
3. Výsledky školní přijímací zkoušky
ověřování rytmických, hudebně pohybových, intonačních a sluchových
předpokladů uchazeče - praktická zkouška
ověřování jazykových předpokladů uchazeče - praktická zkouška

110 bodů
MAX
10
0

25
25
25
25

Hranice úspěšnosti ve školní přijímací zkoušce, kterou musí uchazeč dosáhnout jako nezbytnou
pro přijetí:
Rytmické, hudebně pohybové, intonační a sluchové předpoklady - praktická zkouška 10 bodů
Jazykový projev – praktická zkouška
10 bodů
Hranice úspěšnosti za celou přijímací zkoušku dohromady, kterou musí uchazeč dosáhnout jako
nezbytnou pro přijetí je
30 bodů.
Jednotná přijímací zkouška z ČJL a MAT se započítává do celkového hodnocení splnění
kritérií přijímacího řízení jiným poměrem, než ustanovuje § 60d odst. 2 věta první školského
zákona.
Poměr jednotlivých částí příjímacího řízení:
• 45,5% jednotná přijímací zkouška
• 45,5% školní přijímací zkouška
• 9% hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Uchazeč o studium je přijat na základě těchto kritérií:
1. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
Název
Zkratky
Hodnota od-do
Prospěch – prospěch
z 1. pololetí 8. 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

Prospěch z jednotlivých
předmětů 1. pololetí
8. třídy ZŠ (popř. tomu
odpovídající ročníky
víceletých gymnázií)

PJP

hodnota prospěchu
se počítá na dvě
desetinná místa
za každý povinný
a povinně
volitelný předmět
s tímto
hodnocením na
vysvědčeních
z posuzovaného
období:
odpočet 5 bodů
za hodnocení
prospěchu
stupněm
„dostatečný“

Body PŘ
od-do
10 – 0

Poznámky

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
0–
kritérium může nabývat celkově
záporné záporných hodnot
hodnoty

odpočet 10 bodů
za hodnocení
prospěchu
stupněm
„nedostatečný“
V případě, že je žák z některého předmětu nehodnocen v 1. pololetí 8. třídy, je celkový prospěch žáka
vypočítán pro potřeby přijímacího řízení jen z předmětů, v nichž za 1. pololetí hodnocen byl.
V případě uchazečů, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí, v zahraniční škole na území České
republiky nebo v evropské škole, je celkový prospěch žáka vypočítán pro potřeby přijímacího řízení
ze všech předmětů uvedených na „zahraničním vysvědčení“ opatřeného nostrifikační doložkou z období
hodnocení odpovídajícímu 1. pololetí 8. třídy ZŠ v ČR (dle vyhlášky č.12/2005 Sb. ve znění pozdějších
předpisů)

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
Body PŘ
Poznámky
v testu od-do
od-do
1. Český jazyk a literatura ČJL
50 - 0
25 - 0
Výpočet bodů za test
písemný test
ČJL dle vzorce:
Body = získané body
v testu ČJL / 2
2. Matematika a její aplikace –
písemný test

MAT

50 - 0

25 - 0

Výpočet bodů za test
MAT dle vzorce:
Body = získané body
v testu MAT / 2

Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a podali žádost o nekonání jednotné přijímací
zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, uvedenou zkoušku nekonají. Škola ověří
rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Pro zařazení daného
uchazeče do výsledného pořadí se použije pořadí v redukovaném hodnocení (tj. neobsahuje výsledek testu
z českého jazyka a literatury).
3. Výsledky školní přijímací zkoušky - ověřování předpokladů uchazeče z oblasti rytmické, hudebně
pohybové, intonační, sluchové a jazykové
Název
Zkratky Hodnota bodů
Body PŘ
Poznámky
v praktické
od-do
zkoušce od-do
1. Rytmické, hudebně
HV
25 – 0
25 - 0
Hranice úspěšnosti, kterou musí
pohybové, intonační,
uchazeč dosáhnout jako nezbytnou
sluchové předpoklady
pro přijetí, je 10 bodů
- praktická zkouška
2. Jazykový projev –
JP
25 – 0
25 - 0
Hranice úspěšnosti, kterou musí
praktická zkouška
uchazeč dosáhnout jako nezbytnou
pro přijetí, je 10 bodů
Pro bodové hodnocení je rozhodující aktuální výkon uchazeče v den konání přijímací zkoušky.
4. hranice úspěšnosti, kterou musí uchazeč dosáhnout jako nezbytnou pro přijetí, je 30 bodů v celkovém
součtu hodnocení celé přijímací zkoušky.
5. 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 (popř. na formuláři školy) musí být uvedena tato formulace: způsobilý/á ke studiu
oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika.
Rozhodující je vyjádření lékaře doložené nejpozději v den konání přijímací zkoušky v rámci přijímacího
řízení. Na později doložené doklady nebude brán zřetel.

6. 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 český jazyk a literatura v rámci jednotné
přijímací zkoušky
e) počet bodů z písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace v rámci jednotné
přijímací zkoušky
f) známka z českého jazyka a literatury na vysvědčení v 1. pololetí 8. třídy
g) známka z anglického jazyka na vysvědčení v 1. pololetí 8. třídy
h) známka z matematiky na vysvědčení v 1. pololetí 8. třídy
7. do studia nebude přijat uchazeč:
a) který nedosáhne hranice úspěšnosti ve školní přijímací zkoušce z rytmických, hudebně pohybových,
intonačních a sluchových předpokladů 10 bodů (kritérium 3.1.)
b) který nedosáhne hranice úspěšnosti ve školní přijímací zkoušce z jazykového projevu 10 bodů
(kritérium 3.2.)
c) který nedosáhne hranice úspěšnosti 30 bodů v celkovém součtu hodnocení celé přijímací zkoušky
(kritérium 4).
d) který neprokáže požadovanou zdravotní způsobilost pro daný obor vzdělání (kritérium 5)
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

60

Předpokládaný termín konání jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky a její
aplikace:
1. řádný termín: 12. dubna 2021
2. řádný termín: 13. dubna 2021
Školní přijímací zkouška se koná ve stejný den jako jednotná přijímací zkouška z ČJL a MAT. (odst
II. Opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-43073/2020-3).
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.
Doporučujeme dobrý zdravotní stav uchazeče vzhledem k obsahu předmětu Tělesná výchova během studia.
Tělesná výchova (2-3 hodiny týdně) zahrnuje kondiční cvičení, moderní a sportovní gymnastiku, atletiku, sportovní
hry, plavání, sportovní kurzy, které jsou povinné a zároveň jsou podmínkou ke splnění obsahu předmětu během studia
(kurz lyžování v rozsahu 5 dnů, turistický kurz v rozsahu 5 dnů). Tělesná výchova je pro vzdělávací obor 75-31-M/01
Předškolní a mimoškolní pedagogika profilovým předmětem (v souladu s RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika),
je nabízen jako jeden z maturitních předmětů v rámci specializace: hudební výchova – výtvarná výchova – tělesná
výchova, z nichž žák koná, na základě své volby, ústní a praktickou maturitní zkoušku. V souladu s § 67 odst. 2
školského zákona (č. 561/2004 Sb.) žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření
absolventa.
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