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Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. 

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku oboru vzdělání 78–42-
M/03 Pedagogické lyceum - akademické 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 30 

Ředitel školy vyhlašuje následující kritéria přijímacího řízení: 

 

1. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (celkem 10 bodů). 

- Hodnotí se prospěch za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ – 0-10 

bodů 

- průměrný prospěch z každého z posledních 2 vysvědčení – tj. 2. pololetí 8. 

ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (max. počet bodů: 2 × 5 bodů = 10 bodů)  (1,00 

= 5 b., 1,01–1,12 = 4 b., 1,13–1,24 = 3 b., 1,25–1,36 = 2 b., 1,37–1,50 = 1 b.) 

- Uchazečům, kteří nemají vysvědčení ze ZŠ či víceletých gymnázií zapsaných 

v rejstříku škol a školských zařízení, budou poslední dvě vysvědčení ze 

zahraniční školy přepočítána individuálně, max. však do výše 10 bodů. 

Vysvědčení musí být úředně přeložené a ověřené. 

- Slovní hodnocení musí být podle § 51 odst. 3 školského zákona převedeno do 

klasifikace (tj. pokud základní škola, do které uchazeč dochází, hodnotí slovně, 

tak je vhodné ji požádat o převod s dostatečným předstihem).  

- Uchazeč, u něhož by jedno z rozhodných vysvědčení připadlo na druhé pololetí 

školního roku 2019/2020 bude duplicitně hodnocen za 1. pololetí 9. ročníku. 

 

2. Výsledky jednotných přijímacích zkoušek 

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky tvoří 60% z celkového hodnocení 

přijímací zkoušky. 

matematika – max. 75 bodů 

český jazyk – max. 75 bodů (za jednotnou přijímací zkoušku tak lze získat až 

150 bodů) 

Výsledky testů je přepočítány následným způsobem: počet získaných bodů z 

JPZ  za jednotlivé zkoušky (max 50 bodů) x 1,5 = max 75 bodů. 

 

 
3. Výsledky školní přijímací zkoušky: 

Ředitel školy stanovuje školní přijímací zkoušku v následujících 2 termínech 
konání: 
1. řádný termín 13. dubna 2023 (ve škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí) 
2. řádný termín 14. dubna 2023 (ve škole uvedené v přihlášce v 2. pořadí) 
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první náhradní termín 10. května 2023 
druhý náhradní termín 11. května 2023 
 
Školní přijímací zkouška se koná ve stejný den jako jednotná přijímací 
zkouška v odpoledních hodinách. V případě většího počtu uchazečů bude 
školní přijímací zkouška konaná i ve dnech 17.4. - 18.4.2023.  
 
Školní přijímací zkouška se skládá ze dvou částí: 

 
a) Pohovor před komisí, dílčí témata pohovoru jsou: 

 
- Komunikační schopnosti (celkem 30 bodů)– charakteristika uchazeče, motivace 

ke studiu  
o Úvodní představení – 0-5 bodů 

 
o Aktivity, portfolio –  0-5 bodů 

▪ osvědčení, certifikáty, diplomy (soutěže), absolventské práce, 
kurzy, potvrzení, seznam četby, vlastní tvorba   

 
o Motivace – 0-5 bodů 

▪ proč se uchazeč na obor hlásí  
 

o Celkové vystupování – 0 - 5 bodů 
 

o Spisovnost a kultivovanost jazyku. – 0 - 5 bodů  
 

o Slovní zásoba a logická stavba výpovědi - 0 - 5 bodů 
 

 
- Porozumění a interpretace textu (celkem 15 bodů): 

 
o příprava 5 minut, text odpovídající délky zhruba 500-1000 znaků 

s mezerami, 
o určitý morální problém nebo společenská situace s nejednoznačným 

řešením, 
o uchazeč by měl porozumět problému a svými slovy ho vystihnout, 
o měl by prokázat schopnost argumentovat nad uvedeným problémem a 

podívat se na problém z různých úhlu pohledu, 
o uchazeč by měl zaujmout stanovisko, zdůvodnit ho a případně navrhnout 

řešení. 
o Výkon se hodnotí z těchto kritérií: 

•  Porozumění problému a shrnutí textu. 0-6 bodů 

•  Argumentace, vyjádření postoje a návrh řešení. 0-9 bodů 
 

b) Písemný test z cizího jazyka (celkem 43 bodů)  

- Žák dostane v písemné podobě text v jazyce německém/anglickém (dle výběru 

žáka).  
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- Na základě porozumění textu písemně odpoví na 5 přiložených otázek.  

- Na práci s textem bude vyhrazeno 30 minut.   

 

Ředitel tímto stanovuje hranici úspěšnosti, kdy při zisku 0 bodů z kterékoliv dílčí 

části školní přijímací zkoušky nesplnil uchazeč hranici úspěšnosti a nebude přijat 

ke studiu.  

 

4. Umístění v předmětových soutěžích, absolvování kurzů, jazykové 

certifikáty 

- Žák může získat celkem 2 body za: 

o osvědčení absolvování esteticko-výchovných kurzů v rámci ZUŠ, DDM 

a jiných vzdělávacích institucí 

o Jazykový certifikát  

o absolvování školských, krajských i obvodních v soutěží v libovolném 

oboru 

- Započítávají se výsledky z období od 1.9.2019 – 1.3.2023 

- Podklad prokazující dané výsledky musí být předložen nejpozději do 

01.03.2023 (včetně) a musí na něm být uvedeny informace, z nichž lze dovodit, 

že daného pořadí dosáhnul uchazeč, o jakou se jednalo akci a kdy byla 

pořádána. V opačném případě nebude k podkladu přihlédnuto. 

 

 

5. Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

 

- Ředitel tímto stanovuje hranici úspěšnosti, kdy při zisku méně než 120 bodů ze 

všech částí přijímací zkoušky nesplnil uchazeč hranici úspěšnosti a nebude 

přijat ke studiu. 

- Výsledky dle výše uvedených kritérií budou sečteny a seřazeny od nejvyššího 
(nejlepší) po nejnižší součet (nejhorší). 

- V případě rovnosti bodů se pořadí stanoví podle dosažených bodů za jednotnou 
přijímací zkoušku v pořadí: a) podle výsledků jednotné přijímací zkoušky, b) 
podle výsledků školní přijímací zkoušky . Pokud bude rovnost trvat nadále, 
rozhodne lepší průměr z profilových předmětů (z českého jazyka, anglického 
jazyka nebo případně jiného 1. cizího jazyka a matematiky) v 1. pololetí 8. třídy 
nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Pokud ani toto pořadí 
nestanoví, tak bude přistoupeno k losu, kdy losování bude veřejné, informace 
o něm bude zveřejněna na stránkách školy a zákonní zástupci účastníků řízení, 
o jejichž pořadí bude rozhodováno, budou pozvání s předstihem alespoň 24 
hodin e-mailem. 

 

Nezbytnými předpoklady, za kterých se může uchazeč stát žákem, jsou: 
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– Prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 školského zákona 

u oborů vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených nařízením vlády č. 

211/2010 Sb. 

– Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního 

vzdělání před splněním povinné školní docházky při přijímání do čtyřletých, tříletých a 

dvouletých oborů středního vzdělání (školní docházka je povinná do 17. roku věku 

podle § 36 odst. 1 školského zákona) podle § 59 školského zákona; dokládá se, že 

uchazeč splnil povinnou školní docházku v délce 9 let (počítají se i roky vzdělávání v 

zahraničí nebo při individuálním vzdělávání žáka), případně při ukončení povinné 

školní docházky v zahraniční škole v 8. ročníku základního vzdělávání za předpokladu, 

že podle § 108 školského zákona krajský úřad vydá osvědčení o uznání rovnocennosti 

zahraničního vysvědčení v ČR nebo rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení v 

ČR (nostrifikaci). Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení 

vzdělávání na střední škole. 

– Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového 

lístku (§ 60g odst. 7 školského zákona). 

– Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho 

rodinným příslušníkem, na území ČR, a to nejpozději při zahájení vzdělávání (§ 20 

odst. 3 školského zákona). 

 

6. Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR 
- Škola bude postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a 
vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Uchazeči s 
předchozím vzděláním v zahraničí, kteří podávají přihlášku k přijímacímu řízení, 
do přihlášky uvedou kontaktní adresu v ČR. K přihlášce přikládají úředně 
ověřený překlad vysvědčení z ekvivalentu 8. ročníku a poloviny 9. ročníku 
základní školy.  

- Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 
vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení na jejich žádost promíjí 
jednotná přijímací zkouška z českého jazyka  
(§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.). O prominutí přijímací zkoušky z českého 
jazyka uchazeč žádá písemně spolu s přihláškou. 

- Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve výše 
uvedeném  oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Rozhovorem se zjišťuje 
schopnost uchazeče používat základní mluvnické a lexikální struktury v českém 
jazyce. 

- Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne před tříčlennou komisí 
následovně:  

- Uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy rozhovor, který svým 
obsahem vychází z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů 
uchazeče,  součástí rozhovoru je napsání a přečtení několika slov v českém 
jazyce a diskuze nad textem.  

https://www.aspi.cz/products/lawText/12/5767/1/ASPI%253A/561/2004%20Sb.%252320.4
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Uchazeč může získat maximálně 75 bodů, pro úspěšný rozhovor je stanovena hranice 
20 bodů (včetně). 

Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti 
uchazeče studovat daný obor vzdělání. V případě nesouhlasného stanoviska uchazeč 
nesplnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání a nebude přijat. 

 

7. Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)  
Škola bude postupovat podle opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro 
školní rok 2023/2024 č.j. MSMT-29772/2022-1 ze dne 27. 10. 2022 a podle zákona č. 
67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na 
území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů. 

Při přijímacím řízení se cizincům s dočasnou ochranou na žádost promíjí jednotná 
přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem (viz 
bod Přijímání uchazečů o studium s předchozím vzděláním v zahraničí). Uchazeč 
společně s žádostí doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina. 

Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test 
jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v 
ukrajinském jazyce.  

Vysvědčení z předchozího vzdělávání lze nahradit čestným prohlášením, pokud 
vysvědčení uchazeč nemůže předložit.  

Pouze pro ty, kteří konají ŠPZ: Školní přijímací zkouška v části pohovoru bude zadána 
v českém jazyce. Limit pro zpracování bude navýšen o 25 %, uchazeč může použít 
překladový slovník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 29.1.2023 

Ředitelka školy MgA. Kateřina Ondráčková 
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