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KRITÉRIA A POŽADAVKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

pro školní rok 2023 / 2024 
 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 

2leté zkrácené pomaturitní studium 

1. kolo přijímacího řízení 

 

1. Všeobecná ustanovení 

- Ve školním roce 2023/2024 bude otevřena jedna třída prvního ročníku dálkové formy 
zkráceného studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01). Studium 
je organizováno v sobotu, zpravidla 1x za 2 týdny. 

- Předpokládaný počet přijatých uchazečů:  30.  

- První kolo přijímacích zkoušek proběhne 26. dubna 2023.   

- Druhé kolo přijímacích zkoušek bude vypsáno pouze v případě nízkého počtu 
uchazečů. 

 

2. Přihláška  

- Přihláška je ke stažení na www.cirkevka-bojkovice.cz v sekci Uchazeč / Dálkové 
studium / Přihláška. Přihláška je k dispozici v editovatelné formě.  

- Přihlášku (vytištěnou, podepsanou a potvrzenou lékařem o zdravotní způsobilosti) 
je třeba spolu s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení zaslat doporučeně nebo 
odevzdat osobně na adresu školy (CSŠ pedagogická a sociální Bojkovice, Husova 
537, 687 71 Bojkovice) nejpozději do 1. března 2023.  

 

3. Přijímací zkouška se skládá ze 3. částí: 

- ověřování hudebních předpokladů 

- ověřování řečových předpokladů 

- ověřování výtvarných předpokladů 

 

3.1   Ověřování hudebních předpokladů uchazeče:  

a) Notový diktát - zápis diktovaných not do notové osnovy. 

Požaduje se znalost not velké, malé, jednočárkované a dvoučárkované oktávy – 
v basovém klíči velké C – c1 a v houslovém klíči malé g – c3 včetně posuvek. 

 

http://www.cirkevka-bojkovice.cz/
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b) Sluchová analýza:  

- zpěv předehraného tónu (v rozsahu zpěvního hlasu); 

- sluchová analýza durového a mollového akordu; 

- analýza počtu znějících tónů a zpěv tónů (intervalu, akordu od nejvyššího dolů nebo 
opačně. 

c) Rytmus: 

- opakování vytleskaného rytmu formou tleskání;  

- slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu). 

d) Zpěv písně 

- Zpěv jakékoliv předem připravené písně  bez doprovodu. 

- Zpěv zadané písně předehrané v různých tóninách, uchazeč ji v uvedené tónině 
zazpívá.  Pro každý stupeň je možné si píseň vybrat:  

1. stupeň - Běžela ovečka; Kočka leze dírou; Když jsem husy; Ach, synku 

3. stupeň - Maličká su; Beskyde, beskyde; Okolo Třeboně 

5. stupeň - Kalamajka; Cib, cib, cibulenka; Prší, prší; Pec nám spadla; Skákal pes  

 

3.2  Ověřování řečových předpokladů uchazeče:   

a) Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti:  

- přečíst nepřipravený text (próza nebo poezie) zadaný zkoušejícím;  

- doma připravený text (próza nebo poezie) vhodný pro děti předškolního věku dle 
vlastního výběru (textovou předlohu si uchazeč přinese s sebou ve dvou kopiích). 
Doporučený rozsah připraveného textu max. 1 strana A4. 

b) Zkouška porozumění neznámého textu: uchazeč dokáže po přečtení text volně 
reprodukovat a odpovídat na otázky vycházející z textu. Jako texty jsou použity úryvky 
z knih pro děti a mládež. 

c) Celkový jazykový projev (kultura jazykového projevu). 

 

3.3 Ověřování výtvarných předpokladů uchazeče:         

Splnění kresebného úkolu podle zadání.  Výtvarné pomůcky budou zapůjčeny. 
 

 

4. Hodnocení 

Maximální možný počet bodů získaných v přijímacím řízení 55 bodů 

Ověřování hudebních předpokladů uchazeče – praktická zkouška 15 

Ověřování řečových předpokladů uchazeče – praktická zkouška 15 

Ověřování výtvarných předpokladů uchazeče – praktická zkouška 15 

Hra na hudební nástroj (není podmínkou k přijetí uchazeče) 10 
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Hranice úspěšnosti ve školní přijímací zkoušce, kterou musí uchazeč dosáhnout jako 
nezbytnou pro přijetí:  

- hudební předpoklady – praktická zkouška  5  bodů   

- výtvarné předpoklady – praktická zkouška 3  body 

- řečové předpoklady – praktická zkouška 5  bodů 

 

Hodnocení hry na hudební nástroj (nepovinná součást): 

pokročilý 10 bodů 

středně pokročilý 8 bodů 

mírně pokročilý 5 bodů 

začátečník 3  body 

nehraje 0 bodů  

 

 

5. 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 na přihlášce ke studiu. 

- Na přihlášce ke studiu musí být uvedena formulace:  Způsobilý/á ke studiu oboru 75-
31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

 

 

6. Uchazeč o studium je přijat na základě těchto kritérií: 

 

Školní přijímací 
zkouška 

Zkratky 

Hodnota 
bodů 

v praktické 
zkoušce 
od–do 

Body PŘ 

od–do 
Poznámky 

hudební předpoklady 
– praktická zkouška 

 

Hv 

 

15–0 

 

15–0 

Hranice úspěšnosti, které 
musí uchazeč dosáhnout 
jako nezbytné pro přijetí, je 
5 bodů 

výtvarné předpoklady 
– praktická zkouška 

 

Vv 

 

15–0 

 

15–0 

Hranice úspěšnosti, které 
musí uchazeč dosáhnout 
jako nezbytné pro přijetí, je 
3 body 

řečové předpoklady – 
praktická zkouška 

 

Řp 

 

15–0 

 

15–0 

Hranice úspěšnosti, které 
musí uchazeč dosáhnout 
jako nezbytné pro přijetí, je 
5 bodů; 
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Hra na hudební nástroj (není podmínkou k přijetí uchazeče) 

Název Zkratky 

Hodnota úrovně 
dovednosti 

v praktické zkoušce 
od–do 

Body PŘ 

od–do 
Poznámky 

Hra na hudební 
nástroj HHN 

Pokročilý–začátečník 
nebo nehraje na nástroj 10–0 

 

není povinné 

 

 

7. Při rovnosti bodů rozhoduje (ve stanoveném pořadí): 

1. počet bodů u školní přijímací zkoušky z hudebních předpokladů; 

2. počet bodů u školní přijímací zkoušky z řečových předpokladů; 

3. počet bodů u školní přijímací zkoušky z výtvarných předpokladů; 

 

 

8. Do studia nebude přijat uchazeč: 

− který neprokáže požadovanou zdravotní způsobilost pro daný obor vzdělávání; 

− který nedosáhne hranice úspěšnosti ve školní přijímací zkoušce: 

- hudební předpoklady – praktická zkouška  5  bodů   

- výtvarné předpoklady – praktická zkouška 3  body 

- řečové předpoklady – praktická zkouška 5 bodů 

 

 

 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30  žáků 

 

 

 

Bojkovice 26. ledna 2023 

 

 

 

 

Mgr. Jindřiška Beránková, ředitelka 

 


