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Kritéria přijímacího řízení v oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou 

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA - denní forma vzdělávání 
1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 

 
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 2022/2023 do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou: 

 

Kód Název oboru Forma 
vzdělávání 

Počet  
přijímaných 

Přijímací 
zkouška 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní 
pedagogika 

denní 30 ano 

 

II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s  § 59 odst. 1 školského zákona lze ke vzdělávání ve střední škole 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 prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti 

(viz příloha č. 1). 
 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče ředitelce střední školy do 1. 3. 2022 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 

je možno stáhnout na webových stránkách školy www.skolspec.cz. Pro 1. kolo přijímacího 

řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, 
uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. 

Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné! Pokud se uchazeč rozhodne pro oba obory 
na naší škole, taktéž musí odevzdat dva shodně vyplněné formuláře přihlášky. 

 

3. Nezbytné součásti přihlášky: 
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro studium oboru vzdělání (lékař 

potvrdí způsobilost ke studiu na formuláři přihlášky nebo v dokumentu Lékařský 
posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, který naleznete na webových stránkách 

školy www.skolspec.cz v záložce PRO UCHAZEČE – viz odkaz níže), 
- ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo 

plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění 

povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být ověřené kopie vysvědčení, 
pokud je známka z chování a klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena 

školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 
- ověřené kopie vysvědčení (max. dvě) z posledního absolvovaného ročníku základní 

umělecké školy ve školním roce 2020/21 nebo z 1. pololetí školního roku 2021/22 

(hra na hudební nástroj, tanec, zpěv, výtvarná výchova, literárně-dramatické 
zaměření), 

- v případě požadavku na úpravy přijímacího řízení je nutné doporučení školského 
poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření, 

- v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 

škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 
III. 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: 12. dubna 2022 

- 2. termín: 13. dubna 2022 

http://www.skolspec.cz/
http://www.skolspec.cz/
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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. 

 

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: 19. dubna 2022 

- 2. termín: 20. dubna 2022 
 

IV. Kritéria přijímacího řízení a hodnocení jejich splnění 
V souladu s  § 60 odst. 2 a § 60 d) školského zákona zveřejňuje ředitelka školy jednotná kritéria 

pro přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 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 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů je stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být 
hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020),  

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 60,24 %. 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. 

 

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 písně s doprovodem - uchazeč zazpívá předem připravenou píseň (umělou, 
cizojazyčnou, lidovou – výběr je na uchazeči), píseň je možno zazpívat bez doprovodu 

nebo se uchazeč doprovodí sám na nástroj (klavír nebo kytara) nebo zazpívá píseň 
s doprovodem, který přinese na flash disku ve formátu WAV nebo MP3 (max. 3 body) 

- transponování písně „Kočka leze dírou“ do vedlejších tónin, které určí a na klavír 

předehraje zkoušející (max. 3 body) 
- opakování vytleskaného rytmu (max. 2 body) 
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Tělesná výchova (max. 8 bodů) - viz příloha č. 2 

- gymnastická sestava – stoj spojný – upažit, krok-sun-krok – nůžkový skok (skok 
s výměnou napjatých nohou), výkrok pravou/levou - váha předklonmo (holubička - 

výdrž 2 s), krok vpřed pravou/levou – stoj spojný – upažit – kotoul vpřed do dřepu, stoj 
spojný – upažit, výkrok – celý obrat o 180° vlevo/vpravo ve výponu – kruhy zevnitř, 

upažit, kotoul vzad do vzporu dřepmo, vztyk, upažit (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. průměrný 

prospěch z klasifikace za předposlední a 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky vypočtený s přesností na 2 desetinná místa. V případě, že vysvědčení 

z předposledního ročníku je ze školního roku 2019/2020, bude průměrný prospěch z klasifikace 
vypočten za 1. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku. Za tento průměrný 

prospěch získá uchazeč následující počet bodů: 
 

Prospěch Body Prospěch Body Prospěch Body 

1,00 – 1,06 30 1,42 – 1,48 
18 1,84 – 1,90 6 

1,07 – 1,13 28 1,49 – 1,55 
16 1,91 – 1,97 4 

1,14 – 1,20 26 1,56 – 1,62 
14 1,98 – 2,04 2 

1,21 – 1,27 24 1,63 – 1,69 
12 2,05 – více 0 

1,28 – 1,34 22 1,70 – 1,76 
10 

 
 

1,35 – 1,41 20 1,77 – 1,83 
8   

 
- Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 

základního vzdělávání stupněm nedostatečný, jsou mu odečteny za každou 
nedostatečnou 4 body. 

- Je-li uchazeč v předposledním 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 předposledním 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. 
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- Vzdělávání v základní umělecké škole doložené maximálně dvěma vysvědčeními 

z posledních absolvovaných ročníků z různých oborů nebo ze stejného oboru s různým 
zaměřením ve školním roce 2020/21 nebo z 1. pololetí školního roku 2021/22, případně 
z posledních dvou let, v nichž uchazeč plnil povinnou školní docházku (max. 6 bodů) 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že uchazeč může získat maximálně celkem 166 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. 6 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: 

- 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 nejhůře do místa určeného počtem 

přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů nižší než 30. 
 

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle 

výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními 
čísly) budou zveřejněny nejdříve 28. dubna 2022 a nejpozději 30. dubna 2022. 

 
MŠMT upozorňuje, že opatřením obecné povahy může z epidemiologických důvodů určit 

odlišné termíny, lhůty od termínů a odlišný způsob nebo odlišné podmínky pro přijímání 

ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil 
nezanedbatelné obtíže. 

 

V Ostravě-Porubě 10. 1. 2022 
 

 
 

 

 
 

Mgr. Ivana Jírů, v. r. 
ředitelka školy 
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Příloha č. 1: 

Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb., 
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů. 
 

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče 

pro daný obor vzdělání. 
 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v tomto 

oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, 

− závažné duševní nemoci a poruchy chování. 

 
 

Formulář:  
https://www.skolspec.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/lekarsky-posudek-o-zdravotni-zpusobilosti/ 

 
 

 

 
  

https://www.skolspec.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/lekarsky-posudek-o-zdravotni-zpusobilosti/
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Příloha č. 2: 

 
Školní přijímací zkouška z tělesné výchovy 

 
Uchazeč koná zkoušku v cvičebním úboru a sportovní obuvi. 

 

1. Gymnastická sestava (max. 4 body) 
Uchazeč zacvičí předem připravenou gymnastickou sestavu cviků dle popisu v části IV, bod 

4 těchto kritérií – hodnotí se přesnost provedení pohybu, dodržení pořadí jednotlivých cviků, 
orientace v prostoru a pohybová paměť. 

 
2. Test všeobecné pohybové výkonnosti (max. 4 body) 

DÍVKY 

Body Skok z místa (cm) Hod plným míčem (cm) * Dribling s míčem (s) ** 

5 200 a více 720 a více 10 a méně 

4 199 - 185 719 – 670 10,1 - 12 

3 184 - 170 669 – 620 12,1 – 14 

2 169 - 155 619 – 580 14,1 – 16 

1 154 – 140 579 – 540 16,1 – 18 

0 139 a méně 539 a méně 18,1 a více 

 
CHLAPCI 

Body Skok z místa (cm) Hod plným míčem (cm) * Dribling s míčem (s) ** 

5 220 a více 900 a více 8 a méně 

4 219 - 205 899 - 850 8,1, - 10 

3 204 - 190 849 - 800 10,1 - 12 

2 189 - 175 799 - 750 12,1 – 14 

1 174 - 160 749 – 700 14,1 – 16 

0 159 a méně 699 a méně 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: 

Body 
Test všeobecné pohybové 

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. 


