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Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání  

v 1. ročníku oboru vzdělání 

78-42 M/03 Pedagogické lyceum - akademické 

(denní forma vzdělávání, čtyřleté) 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 25 

(Nový obor se otevře při minimálním počtu 18 zájemců.) 

 

 Přijímací zkouška 

Jednotná zkouška formou písemného testu z Českého jazyka a literatury v délce 60 

minut a z písemného testu z matematiky a její aplikace v délce 70 minut. Zkouška je 

centrálně zadávaná pro všechny uchazeče o studium v oborech zakončených 

maturitní zkouškou.. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění 

kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí z 80 %. 

Další kritéria školy (tj. hodnocení prospěchu ze ZŠ nebo víceletého gymnázia                   

a výsledky školní přijímací zkoušky) představují 20 % váhy při hodnocení uchazeče. 

 
Školní přijímací zkouška: 
 

• Práce s textem v cizím jazyce – 0-10 bodů  
o Žák dostane v písemné podobě texty v jazyce německém/anglickém dle 

preferencí žáka. Na základě porozumění textu písemně odpoví na 5 
přiložených otázek. Na práci s textem bude vyhrazeno 30 minut.  

 

• Prospěch ze základní školy nebo víceletého gymnázia – 0-10 bodů 
o Hodnotí se prospěch za 2. Pololetí 8. třídy a za 1.pololetí 9.ročníku ZŠ 

 

 

Umístění jednotlivých uchazečů je určeno podle součtu bodů dosažených ve všech  

částech přijímací zkoušky v sestupném pořadí.  

 Uchazeči, kteří nesplnili kteroukoliv podmínku pro přijetí, jsou v pořadí uvedeni              

na konci seznamu a označeni slovem „neuspěl“. 
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Podmínky pro přijetí jsou stanoveny v souladu s § 59 zákona 561/2004 Sb. (školský 

zákon): 

• splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního 

vzdělávání před splněním povinné školní docházky 

• prokázání vhodných schopností, vědomostí při jednotné zkoušce – výpisem 

výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky 

• prokázání vhodných schopností, vědomostí při školní přijímací zkoušce, tj. 

dosažení lepšího hodnocení než 0 bodů ze školní částí přijímací zkoušky 

v části práce s textem v cizím jazyce 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


