KRITÉRIA A POŽADAVKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
a způsob hodnocení jejich splnění
pro školní rok 2019/2020

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
4leté denní studium; 1. kolo přijímacího řízení

O BS AH

PŘIJÍM ACÍ HO ŘÍZ ENÍ

1. Jednotná přijímací zkouška (dále JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky.
1.1. písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (dále jen ČJL)
1.2. 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.
2. Školní přijímací zkouška (praktická zkouška) probíhá ve 3 oblastech.
2.1. Ověřování hudebních předpokladů uchazeče:
hlasové předpoklady:

zazpívat lidovou píseň dle vlastního výběru a transponovat ji
do dalších tónin bez doprovodu hudebního nástroje;

sluchové předpoklady:

zazpívat slyšené tóny hrané zkoušejícím na klavír;
určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na
klavír (1–4); rozlišit durové a mollové akordy;

rytmické předpoklady:

opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém
i lichém taktu;

znalost not v houslovém klíči:

zápis diktátu not;

Pro přijetí ke studiu není nutná dovednost hry na hudební nástroj.
2.2. Ověřování výtvarných předpokladů uchazeče:
splnění výtvarného úkolu podle zadání
(např. kresba, malba, koláž). Výtvarné pomůcky budou zapůjčeny školou.
2.3. Ověřování řečových předpokladů uchazeče:
zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti: přečíst nepřipravený text pohádky
zadaný zkoušejícím a připravený text pohádky dle vlastního výběru (text pohádky si uchazeč
přinese vlastní).
zkouška porozumění textu: zadaný text si uchazeč osvojí tichým čtením, po přečtení text volně
reprodukuje. Jako texty jsou použity úryvky z knih pro děti a mládež.

3. Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání – prospěch z 1. pololetí 9. třídy ZŠ.
4. Aktivity, které osvědčují vhodné schopnosti uchazeče.
Docházka do základní umělecké školy, účast v uměleckých soutěžích, absolvování zájmových
kroužků v domech dětí a mládeže nebo střediscích volného času (pěvecký sbor, dramatický kroužek
apod.), členství v pěveckém sboru, v kapele, ve folklórním souboru, aktivní zapojení ve skautu,
hasičích apod. - bude hodnoceno vždy jedním bodem na základě předloženého potvrzení až do
možného maxima 3 bodů.
5. Hra na hudební nástroj (není podmínkou k přijetí uchazeče).
Hraje-li uchazeč na hudební nástroj, přinese si jej ke školní přijímací zkoušce. Klavír je k dispozici ve
škole.

Maximální možný počet bodů získaných v přijímacím řízení

160 bodů

1. Jednotná přijímací zkouška (60 % přijímacího řízení)
Písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura

50

Písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace

50

2. Školní přijímací zkouška
Ověřování hudebních předpokladů uchazeče – praktická zkouška

14

Ověřování výtvarných předpokladů uchazeče – praktická zkouška

14

Ověřování řečových předpokladů uchazeče – praktická zkouška

14

3. Hodnocení na vysvědčení – prospěch z 1. pololetí 9. třídy ZŠ

10

4. Aktivity, které osvědčují vhodné schopnosti uchazeče

3

5. Hra na hudební nástroj (není podmínkou k přijetí uchazeče)

5

Hranice úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako
nezbytné pro přijetí:
-

JPZ český jazyk a literatura

7 bodů

-

JPZ matematika a její aplikace

7 bodů

Hranice úspěšnosti ve školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako
nezbytné pro přijetí:
-

hudební předpoklady – praktická zkouška

3 body

-

výtvarné předpoklady – praktická zkouška

3 body

-

řečové předpoklady – praktická zkouška

3 body

Hodnocení na vysvědčení – prospěch z 1. pololetí 9. třídy ZŠ:
-

průměr 1–1,5
průměr 1,51–2

10 bodů
5 bodů

Hodnocení hry na hudební nástroj (nepovinná součást):
-

-

pokročilý
začátečník
nehraje

5 bodů
3 body
0 bodů

Uchazeč o studium je přijat na základě těchto kritérií:
1. Výsledky jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky na základě
stanoveného bodového hodnocení
Zkratky

Hodnota bodů
v testu od–do

Body
přepočtené
od–do

Český jazyk a literatura

ČJ

50–0

50–0

Matematika

M

50–0

50–0

Písemné testy CERMAT

Poznámky
Hranice úspěšnosti, které musí
uchazeč dosáhnout jako
nezbytné pro přijetí, je 7 bodů.
Hranice úspěšnosti, které musí
uchazeč dosáhnout jako
nezbytné pro přijetí, je 7 bodů.

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).

2. Výsledky školní přijímací zkoušky na základě stanoveného bodového hodnocení
Zkratky
Školní přijímací zkouška
hudební předpoklady
praktická zkouška

Body PŘ
od–do

–

výtvarné předpoklady –
praktická zkouška
řečové předpoklady
praktická zkouška

Hodnota bodů
v praktické
zkoušce od–do

Hv

14–0

14–0

Vv

14–0

14–0

–
Řp

14–0

14–0

Poznámky
Hranice úspěšnosti, které
uchazeč
dosáhnout
nezbytné pro přijetí,
3 body.
Hranice úspěšnosti, které
uchazeč
dosáhnout,
nezbytné pro přijetí,
3 body.
Hranice úspěšnosti, které
uchazeč
dosáhnout
nezbytné pro přijetí,
3 body.

musí
jako
jsou
musí
jako
jsou
musí
jako
jsou

3. Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání – prospěch z 1. pololetí 9. třídy ZŠ

Prospěch

Zkratky

Hodnota
průměru
prospěchu
od–do

Body PŘ
od–do

PRO

1,00–2,00

10–0

Poznámky

průměr 1–1,5
10 bodů
průměr 1,51–2
5 bodů
průměr 2,1 a více 0 bodů

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 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“ opatřeném nostrifikační doložkou z období hodnocení odpovídajícímu 1. pololetí 9. třídy ZŠ v ČR (dle
vyhlášky č.12/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

4. Aktivity, které osvědčují vhodné schopnosti uchazeče
Název

Aktivity

Zkratky

Hodnota
doložených
aktivit

Body PŘ
od–do

Poznámky

Ak

Počet
potvrzení/
diplomů

3–0

není povinné

5. Hra na hudební nástroj (není podmínkou k přijetí uchazeče)

Název

Hra na hudební nástroj

Zkratky

Hodnota úrovně
dovednosti
v praktické
zkoušce od–do

Body PŘ
od–do

Poznámky

HHN

Pokročilý–začátečník
nebo nehraje na
nástroj

5–0

není povinné

6. Uchazeč o studium musí prokázat dobrou zdravotní způsobilost (posudek lékaře):




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).
Rozhodující je vyjádření lékaře doložené nejpozději v den konání přijímací zkoušky v rámci
přijímacího řízení. Na později doložené doklady nebude brán zřetel.
Na přihlášce ke studiu nebo na formuláři školy musí být uvedena formulace: Způsobilý/á ke studiu
oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika.

7. Při rovnosti bodů rozhoduje (ve stanoveném pořadí):
počet bodů u školní přijímací zkoušky celkem;
počet bodů u školní přijímací zkoušky z řečových předpokladů;
počet bodů u školní přijímací zkoušky z hudebních předpokladů;
počet bodů u školní přijímací zkoušky z výtvarných předpokladů;
počet bodů z písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura v rámci jednotné
přijímací zkoušky;
6. počet bodů z písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace v rámci jednotné
přijímací zkoušky.
1.
2.
3.
4.
5.

8. Do studia nebude přijat uchazeč:
a)
b)
c)
d)

který neprokáže požadovanou zdravotní způsobilost pro daný obor vzdělávání;
který nedosáhne hranice úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka – 7 bodů;
který nedosáhne hranice úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce z matematiky – 7 bodů;
který nedosáhne hranice úspěšnosti ve školní přijímací zkoušce:
- z hudebních předpokladů – 3 body;
- z výtvarných předpokladů – 3 body;
- z řečových předpokladů – 3 body.

Termín konání jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace:
1. řádný termín:
12. dubna 2019
2. řádný termín:

15. dubna 2019

Termín konání školní přijímací zkoušky – ověřování předpokladů uchazeče z oblasti hudební,
výtvarné a řečové:
1. řádný termín:
16. dubna 2019
2. řádný termín:

17. dubna 2019

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

26 žáků

Bojkovice 16. ledna 2019
Mgr. Jindřiška Beránková, ředitelka
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