Kritéria přijímacího řízení v oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA - denní forma vzdělávání
1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/22
I.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „školský zákon“), rozhodla ředitelka školy o předpokládaném počtu přijímaných
uchazečů pro školní rok 2021/2022 do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou:
Kód
75-31-M/01

II.

Název oboru

Forma
vzdělávání
denní

Předškolní a mimoškolní
pedagogika

Počet
přijímaných
30

Přijímací
zkouška
ano

Organizace přijímacích zkoušek
1. Přijímací řízení v oboru vzdělání s maturitní zkouškou se koná formou písemného testu jednotná přijímací zkouška - z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace.
- 1. termín: 3. května 2021
- 2. termín: 4. května 2021
2. Každý uchazeč může písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky
a její aplikace konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce
v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém
pořadí.
Pokud uchazeč podá pro školní rok 2021/2022 jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém
se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podá přihlášku do oboru vzdělání,
ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podá pouze jedinou přihlášku do oboru,
ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku
ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se jednotná přijímací
zkouška koná. Škola zašle uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce na oba termíny.
Mohou tedy nastat následující možnosti:
2 přihlášky do 2 oborů s jednotnou přijímací zkouškou ve dvou různých školách – uchazeč koná
zkoušky ve výše uvedených termínech dle pořadí škol na přihlášce
2 přihlášky do 2 oborů s jednotnou přijímací zkouškou v jedné škole – uchazeč koná zkoušky
ve výše uvedených termínech dle pořadí oborů na přihlášce
2 přihlášky do maturitních oborů ve dvou různých školách, kdy jedna škola koná jednotnou
přijímací zkoušku a druhá nikoli – uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na škole, v níž je
podmínkou přijetí v termínu dle pořadí škol na přihlášce, může však konat jednotnou zkoušku
dvakrát – v obou výše uvedených termínech v téže škole (ve druhé zvolené škole je pozván
na školní přijímací zkoušku v jiném termínu)
2 přihlášky do 2 oborů – jednoho maturitního a jednoho učebního – uchazeč koná jednotnou
přijímací zkoušku do maturitního oboru, pokud je podmínkou přijetí ve zvolené škole, může však
zkoušku konat dvakrát v obou výše uvedených termínech

3. V přijímacím řízení v oboru vzdělání s maturitní zkouškou Předškolní a mimoškolní
pedagogika se koná také školní přijímací zkouška, která ověří dovednosti uchazeče
v oblasti hudební výchovy, výtvarné výchovy a tělesné výchovy a komunikační schopnosti
uchazeče (obecně vnímána jako „talentová zkouška“).
- 1. termín: 3. května 2021
- 2. termín: 4. května 2021
Školní přijímací zkoušku koná uchazeč ve stejný den, kdy koná jednotnou
přijímací zkoušku.
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III.

Kritéria přijímacího řízení a hodnocení jejich splnění
V souladu s § 60 odst. 2 a § 60d školského zákona zveřejňuje ředitelka školy jednotná kritéria
pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 do jednotlivých oborů středního vzdělání
s maturitní zkouškou a způsob hodnocení jejich splnění.
V 1. kole přijímacího řízení hodnotí ředitelka školy uchazeče podle
a) výsledků jednotné přijímací zkoušky,
b) výsledků školní přijímací zkoušky,
c) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (v souladu
s vyhláškou 233/2020 o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti
s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV–2, nelze v přijímacím
řízení zohlednit hodnocení uchazeče na vysvědčení za druhé pololetí školního roku
2019/2020 – z důvodu rovnosti podmínek bude zohledňováno hodnocení
za 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku),
d) dalších skutečností.
1. Uchazeč musí absolvovat jednotné přijímací zkoušky. Pokud tento požadavek nesplní,
nevyhověl podmínkám přijímacího řízení.
2. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení
uchazečem podílí 56 %. Jednotné přijímací zkoušky se skládají z testu z českého jazyka
a literatury a z testu z matematiky a její aplikace. Každý test se hodnotí zvlášť. V českém
jazyce může uchazeč dosáhnout max. počet bodů 50. V matematice může uchazeč
dosáhnout max. počet bodů 50. Uchazeč může za jednotnou přijímací zkoušku získat max.
100 bodů.
3. Uchazeč musí absolvovat všechny části školní přijímací zkoušky. Pokud tento požadavek
nesplní, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení. Uchazeč nesplnil podmínku přijetí,
pokud získá u školní přijímací zkoušky v celkovém hodnocení 0 bodů.
4. V rámci školní přijímací zkoušky se ověřují dovednosti uchazeče v oblasti hudební
výchovy, výtvarné výchovy, tělesné výchovy a komunikační schopnosti uchazeče. Uchazeč
může za školní přijímací zkoušku získat max. 30 bodů.
Hudební výchova (max. 8 bodů)
- zpěv předem připravené lidové písně bez doprovodu (max. 3 body)
- transponování lidové písně do vedlejších tónin, které určí a na klavír předehraje
zkoušející (max. 3 body)
- opakování vytleskaného rytmu (max. 2 body)
Tělesná výchova (max. 8 bodů) - viz příloha č. 2
- ověření hudebně – pohybových dovedností (max. 4 body)
- test všeobecné pohybové výkonnosti – skok z místa, hod plným míčem (2 kg), dribling
s míčem (max. 4 body)
Výtvarná výchova – kresba zátiší (max. 8 bodů)
- zachycení celku zátiší a detailů jednotlivých předmětů (max. 2 body)
- kvalita lineární kresby (max. 2 body)
- naznačení objemu a prostoru šrafováním (max. 2 body)
- umístění ve formátu (max. 2 body)
Komunikační schopnosti (max. 6 bodů)
- četba a porozumění zadanému textu (max. 3 body)
- přednes básně pro děti podle zadané předlohy (max. 3 body)
5. K celkovému součtu bodů, kterého uchazeč dosáhl v jednotné zkoušce z českého jazyka
a literatury a matematiky a její aplikace a ve školní přijímací zkoušce, budou přičteny body
za znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením z předchozího vzdělávání, tj.
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průměrný prospěch z klasifikace za 1. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední
absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený s přesností na 2 desetinná místa.
Za tento průměrný prospěch získá uchazeč následující počet bodů:
Prospěch

Body

Prospěch

1,00 – 1,06

30

1,42 – 1,48

1,07 – 1,13

28

1,49 – 1,55

1,14 – 1,20

26

1,56 – 1,62

1,21 – 1,27

24

1,63 – 1,69

1,28 – 1,34

22

1,70 – 1,76

1,35 – 1,41

20

1,77 – 1,83

-

-

-

Body

Prospěch

Body

18

1,84 – 1,90

6

16

1,91 – 1,97

4

14

1,98 – 2,04

2

12

2,05 – více

0

10
8

Je-li uchazeč hodnocen v 1. pololetí předposledního ročníku a v 1. pololetí posledního
ročníku základního vzdělávání stupněm nedostatečný, jsou mu odečteny za každou
nedostatečnou 4 body.
Je-li uchazeč v 1. pololetí předposledního ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku
základního vzdělávání nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý
nehodnocený předmět odpočteny 4 body.
Je-li uchazeč hodnocen v 1. pololetí předposledního ročníku a v 1. pololetí posledního
ročníku základního vzdělávání sníženou známkou z chování, je mu odečteno
20 bodů za každý 2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování.

6. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče.
- Umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných soutěžích
krajské, celostátní nebo mezinárodní úrovně: +5 bodů. Započítávají se max. 2
účasti, tj. 10 bodů. Umístění je nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným
způsobem.
- Vzdělávání v ZUŠ doložené vysvědčením posledního absolvovaného ročníku:
max. 8 bodů
Počet absolvovaných let
v ZUŠ
9 – 8 let
7 – 6 let
5 – 4 roky
3 – 2 roky

Body
8
6
4
2

Z výše uvedeného vyplývá, že uchazeč může získat max. 178 bodů součtem bodů za jednotné
testy (max. 100 bodů), za školní zkoušku (max. 30 bodů), za znalosti uchazeče z předchozího
vzdělávání (max. 30 bodů) a za další skutečnosti dle bodu 6 (max. 18 bodů).
7. Uchazeč musí dosáhnout v celkovém bodovém hodnocení minimálně 30 bodů. Pokud tento
požadavek nesplní, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení.
8. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí:
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-

Celkový výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury
a z matematiky.
Výsledek školní přijímací zkoušky.
Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné
školní docházky.
Průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky v 1. pololetí poslední
absolvované třídy povinné školní docházky.

9. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí
vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce
rozhovorem (viz § 20 odst. 4 školského zákona).
Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího k nejnižšímu počtu
bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí do místa určeného počtem přijímaných
uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů nižší než 30.
V případě, že počet podaných přihlášek v daném oboru vzdělání nebude převyšovat
předpokládaný počet přijímaných uchazečů, ředitelka školy rozhodne v tomto oboru
vzdělání o nekonání jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky do 8. 3. 2021.
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle
výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními
čísly) budou zveřejněny nejdříve 19. května 2021 a nejpozději 21. května 2021.
V Ostravě-Porubě 16. 3. 2021

Mgr. Ivana Jírů, v. r.
ředitelka školy
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Příloha:
Školní přijímací zkouška z tělesné výchovy
Uchazeč koná zkoušku v cvičebním úboru a sportovní obuvi.
1. Ověření hudebně – pohybových dovedností (max. 4 body)
Uchazeči budou cvičit podle cvičitele na hudbu – hodnotí se přesnost provedení pohybu,
orientace v prostoru, pohybová paměť a pohyb na hudební doprovod.
2. Test všeobecné pohybové výkonnosti (max. 4 body)
DÍVKY
Body
5
4
3
2
1
0

Skok z místa (cm)
200 a více
199 - 185
184 - 170
169 - 155
154 – 140
139 a méně

Hod plným míčem (cm) *
720 a více
719 – 670
669 – 620
619 – 580
579 – 540
539 a méně

Dribling s míčem (s) **
10 a méně
10,1 - 12
12,1 – 14
14,1 – 16
16,1 – 18
18,1 a více

CHLAPCI
Body
5
4
3
2
1
0

Skok z místa (cm)
220 a více
219 - 205
204 - 190
189 - 175
174 - 160
159 a méně

Hod plným míčem (cm) *
900 a více
899 - 850
849 - 800
799 - 750
749 – 700
699 a méně

Dribling s míčem (s) **
8 a méně
8,1, - 10
10,1 - 12
12,1 – 14
14,1 – 16
16,1 a více

* Testovaná osoba ze stoje rozkročného provede z mírného záklonu celkem dva hody plným míčem
o hmotnosti 2 kg. Hodnotí se lepší hod.
** Driblink s volejbalovým míčem mezi dvěma metami. Vzdálenost 2 x 18 metrů (délka volejbalového
hřiště). Testovaný dribluje po celou dobu jednou rukou a obíhá vzdálenější metu. V případě ztráty míče,
se vrací na místo, kde ztratil nad míčem kontrolu.
Přepočet bodů z testu všeobecné pohybové výkonnosti:
Test všeobecné pohybové
Body
výkonnosti
4
15 - 13
3
12 – 9
2
8–6
1
5–3
0
0-2
Uchazeč může získat celkem 8 bodů z tělesné výchovy ve školní přijímací zkoušce.
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