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Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. 

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku oboru vzdělání 
dálkového studia: 75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 

dálková forma, zkrácená, 2 roky 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 45  

Ředitel školy vyhlašuje následující kritéria přijímacího řízení: 

1. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 

Průměrný prospěch na maturitním vysvědčení 

Průměr  
- 1,00 – 1,25 - 50 bodů 
- 1,26 – 1,50 - 40 bodů 
- 1,51 – 1,75 - 30 bodů 
- 1,76 – 2,00 - 20 bodů 
- 2,01 – 2,25 - 10 bodů 
- 2,26 a více - 0 bodů 

 
2. Motivační dopis (celkem 50 bodů) 

• Žák prokáže svou motivaci pro studium odevzdáním motivačního 
dopisu v rozsahu maximálně 1 normostrany. Uchazeč dopis odešle 
s přihláškou ke studiu nebo odevzdá/zašle nejpozději do 1.3.2023 

3. Další kritéria hodnocení (celkem 50 bodů):  

• Vysokoškolské studium pedagogického zaměření - 30 bodů 

• Středoškolské studium pedagogického zaměření - 20 bodů 

• Potvrzení praxe v oboru ve školském zařízení - 20 bodů 

• Maturita z českého jazyka a literatury - 30 bodů 
4. Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

• 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: a) 
podle maturity z českého jazyka, b) motivačního dopisu. Pokud bude 
rovnost trvat nadále, rozhodne lepší průměr z maturitního vysvědčení. 
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 úspěšného ukončení  středního vzdělání s maturitní zkouškou při přijímání 
(§ 83 až 85 školského zákona). (Ověřená kopie maturitního vysvědčení) 
– 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). 

– Zájem žáka nastoupit ke studiu uzavřením „Smlouvy o vzdělávání“. V případě, že 
„Smlouva o vzdělávání“ nebude uzavřena ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák 
práva být přijat za žáka Střední pedagogické školy Futurum, s.r.o. 

 

V Praze dne 29.1.2023 

Ředitelka školy MgA. Kateřina Ondráčková 
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