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Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání 

v 1. ročníku oboru vzdělání 

75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 
(denní forma vzdělávání, čtyřleté) 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 25 

 

 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 60 %. 

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

a výsledky školní přijímací zkoušky) představují 40 % váhy při hodnocení uchazeče. 

 

Školní přijímací zkouška: 
• Ověřování komunikačních předpokladů a předpokladů v oblasti 

dramatické výchovy – celkem 28 bodů  
o Uchazeč se představí komisi, podá osobní charakteristiku a motivaci ke 

zvolenému oboru, přečte předložený text (próza, poezie či drama), 
přednese připravenou poezii nebo prózu. 

o Hodnotí se komunikační schopnosti, úroveň jazykového projevu a 
vlastní prezentace, spisovnost, práce s textem, schopnost výrazně 
přednést předložený text. 

o Výkon uchazeče se posuzuje z těchto hledisek: 
▪ Hodnocení komunikačních předpokladů celkem 8 bodů 
✓ Motivace: 0-3 body 
✓ Celkové vystupování: 0-3 body 
✓ Spisovnost a kultivovanost: 0-2 body 

▪ Hodnocení předpokladů z dramatické výchovy                    
celkem 20 bodů: 

✓ Hlasitá četba vybraného textu – práce s hlasem, dechem, 
artikulace, inovace, oční kontakt 0-5 bodů 

✓ Vhodnost výběru textu: 0-3 body 
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✓ Výslovnost, inovace slovní i větná, práce s dechem, plynulost a 
srozumitelnost: 0-3 body 

✓ Porozumění textu a jeho interpretace: 0-4 body 
✓ Celkový dojem: 0-5 bodů 

 
 

• Ověřování hudebních předpokladů - celkem 20 bodů 
o prokáže schopnost rytmického, tonálního a intonačního cítění 
o zazpívá jednu lidovou píseň dle vlastního výběru 
o prezentuje svou případnou dovednost ve hře na hudební nástroj 
o Výkon uchazeče se posuzuje z těchto hledisek: 

✓ Zpěv písně: 0-5 bodů 
✓ Intonační cítění: 0-5 bodů 
✓ Rytmické cítění: 0-5 bodů 
✓ Interpretace zvolené písně nebo skladby: 0-5 bodů 

 

• Ověřování pohybových předpokladů - celkem 20 bodů 
o Předvede formu gymnastické sestavy s povinnými prvky (kotoul vpřed, 

kotoul vzad, obrat, hvězda, dálkový skok a taneční kroky) nebo předvede 
rozcvičku pro děti v MŠ. 

o Slovně prezentuje své sportovní záliby a případné sportovní výkony. 
o Výkon uchazeče se posuzuje z těchto hledisek: 

✓ Gymnastická sestava/rozcvička – provedení prvků: 0-6 bodů 
✓ Gymnastická sestava/rozcvička – úplnost a logičnost: 0-6 bodů 
✓ Gymnastická sestava/rozcvička – celkový dojem: 0-3 body 
✓ Prezentace vlastních aktivit – úroveň projevu: 0-3 body 
✓ Prezentace vlastních aktivit – celkový dojem: 0-2 body 

 

• Ověřování výtvarných předpokladů - celkem 20 bodů 
o Vytvoří kresbu na zadané téma 
o Předloží ukázkové portfolio obsahující 10 výtvarných prací (námětem 

mohou být portréty, zátiší a jiné vlastní práce). 
o Výkon uchazeče se posuzuje z těchto hledisek: 

✓ Portfolio: 0-7 bodů 
✓ Hodnocení vytvořené kresby – nápaditost a originalita: 0-5 bodů 
✓ Hodnocení vytvořené kresby – splnění zadání: 0-3 body 
✓ Hodnocení vytvořené kresby – technické zpracování: 0-5 bodů 

 

• Prospěch ze základní školy nebo víceletého gymnázia – celkem 10 bodů 

o Hodnotí se prospěch za 2. pololetí 8. třídy a za 1.pololetí 9.ročníku ZŠ 

 

Rady k přijímacímu řízení na obor PMP k částí z dramatické, tělesné, výtvarné a 

hudební výchovy- YouTube kanál SPgŠ Futurum 

https://youtube.com/playlist?list=PLiv2_qZYAWir9RotNmMsG9RVw_r3RZIyJ 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiv2_qZYAWir9RotNmMsG9RVw_r3RZIyJ
https://youtube.com/playlist?list=PLiv2_qZYAWir9RotNmMsG9RVw_r3RZIyJ
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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“. 

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 částech ověřování komunikačních, hudebních, pohybových a výtvarných 

předpokladů 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


