
 
 

 

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia  

oboru Pedagogické lyceum (kód oboru 78-42-M/03) 

pro školní rok 2019/2020 

1. Všeobecná ustanovení 

V souladu s rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 34 378/2011-25 ze dne 2. 11. 2011, bude ve školním 

roce 2019/2020 otevřena jedna třída prvního ročníku denního studia oboru Pedagogické 

lyceum.  

První kolo přijímacích zkoušek proběhne následovně: 

 první termín I. kola  - pátek 12. dubna 2019 (jednotná zkouška Čj a M) 

     a úterý 16. dubna 2019 (praktická zkouška) 

 druhý termín I. kola - pondělí 15. dubna 2019 (jednotná zkouška Čj a M) 

     a středa 17. dubna 2019 (praktická zkouška). 

Náhradní termíny I. kola jsou stanoveny takto:  

 pro první termín na 13. května 2019 

 pro druhý termín na 14. května 2019.  

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

2. Přihláška 

Přihlášku je třeba spolu se všemi přílohami doručit na adresu školy  

do pátku 1. března 2019. Rozhodující je datum doručení, nikoli datum odevzdání k poštovní 

či jiné přepravě. Na později doručené doklady nebude brán zřetel a neovlivní tak celkový 

počet dosažených bodů. 

Zákonní zástupci uchazeče na přihlášce vyplní mimo jiné název a adresu dvou škol 

uvedených v pořadí podle zájmu. Podle těchto údajů budou uchazeči skládat jednotnou 

přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen „jednotná zkouška“) 

a praktickou zkoušku z hudební nebo výtvarné výchovy. 

 Bude-li jako první škola uvedena CMGaSOŠPg Brno, bude uchazeč psát jednotnou 
zkoušku na CMGaSOŠPg Brno dne 12. dubna 2019. Praktickou zkoušku z hudební 
nebo výtvarné nebo dramatické výchovy bude skládat dne 16. dubna 2019. 

 Bude-li CMGaSOŠPg Brno uvedena jako druhá škola, bude uchazeč psát jednotnou 
zkoušku na CMGaSOŠPg Brno dne 15. dubna 2019. Praktickou zkoušku z hudební 
nebo výtvarné nebo dramatické výchovy bude skládat dne 17. dubna 2019. 

 

3.  Kritéria pro přijetí 

Přijímací řízení se skládá z těchto částí: 

a) hodnocení výsledků ze ZŠ: 2. pololetí předposledního ročníku základní školní docházky 

nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia            max. 10 bodů  
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b) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky     

                                max. 50 + 50 bodů 

c) praktická zkouška z hudební nebo výtvarné nebo dramatické výchovy 

                                               max. 45 bodů 

d) aktivní účast v zájmových kroužcích včetně náboženství během docházky na 2. stupni 

ZŠ a to minimálně jeden školní rok nebo během 9. třídy od 1. 9. 2018        max. 8 bodů 

 

Uchazeč může v přijímacím řízení získat celkem maximálně 163 bodů. 

Uchazeč, který nezíská za výsledky jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka alespoň 

25 bodů a z matematiky alespoň 15 bodů, nevykoná úspěšně přijímací zkoušku a nemůže 

být přijat ke studiu. 

 

Definitivní počet přidaných bodů v souladu s těmito kritérii určí ředitel školy.  

 

Při shodě bodů dostane přednost ten uchazeč, který získá lepší bodové ohodnocení za 

přijímací zkoušku (praktická zkouška Hv/Vv, test z českého jazyka a matematiky). Dále 

bude rozhodovat vyšší počet bodů v tomto pořadí: počet bodů z praktické zkoušky 

(Hv/Vv/Dv), počet bodů testu z českého jazyka a literatury, počet bodů testu z matematiky. 

Pokud by i tak došlo ke shodě, bude o lepším pořadí rozhodovat vyšší procentuální podíl 

počtu bodů za komplex úloh z českého jazyka a literatury ověřující porozumění textu 

z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy.      

Ad a) hodnocení výsledků ze ZŠ  

Tabulka udává počet bodů odpovídající studijnímu průměru v 2. pololetí 8. třídy základní 

školy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia zaokrouhlenému na dvě desetinná 

místa. 

Průměr Body  Průměr Body 

1,00 10  1,51 – 1,60 4 

1,01 - 1,10 9  1,61 – 1,70 3 

1,11 – 1,20 8  1,71 – 1,80 2 

1,21 – 1,30 7  1,81 – 1,90 1 

1,31 – 1,40 6  1,91 – 5,00 0 

1,41 – 1,50 5    

 

Za známku z chování během předposledního nebo posledního ročníku základní školní 

docházky (odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia) se stupněm 2 bude odečteno 20 

bodů, se stupněm 3 bude odečteno 30 bodů.  

Ad b) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky 

Centrálně zadávané testy budou sestaveny Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání 

(CERMAT). Tyto testy budou skládány na obou školách podle pořadí zájmu uvedeného na 
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přihlášce dne 12. dubna a 15. dubna 2019. V testech budou zastoupeny jak uzavřené úlohy 

s nabídkou odpovědí, tak otevřené úlohy, ve kterých uchazeči odpovědi tvoří. Půjde o: 

 test z českého jazyka a literatury – maximální bodový zisk 50 bodů  

 test z matematiky – maximální bodový zisk 50 bodů. 

Oba testy budou zpracovány centrálně Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání 

(CERMAT), škola obdrží výstupní sestavu s lepšími výsledky, které zohlední v celkovém 

hodnocení uchazeče v přijímacím řízení. 

Uchazečům cizincům a osobám, které získaly předchozí vzdělání na škole mimo území 

České republiky, se na žádost v souladu s právními předpisy promíjí přijímací zkouška 

z českého jazyka. Pro přijímací řízení se použije tzv. redukované pořadí – cizinec nebo 

osoba, která získala předchozí vzdělání na škole mimo území České republiky, získá pro 

celkové hodnocení takové bodové hodnocení z jednotných přijímacích testů, jaké odpovídá 

jeho výsledku v testu z matematiky. Cizinec nebo osoba, která získala předchozí vzdělání na 

škole mimo území České republiky, je tedy zařazen v rámci pořadí uchazečů konajících obě 

zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky. Znalost 

českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto 

osob ověří pohovorem. 

Ad c) praktická zkouška z hudební nebo výtvarné nebo dramatické výchovy       

Praktická zkouška z hudební nebo výtvarné výchovy se koná 16. nebo 17. 4. 2019 podle 

pořadí zájmu zvoleného uchazečem. Celkem je možné za praktickou zkoušku získat  

max. 45 bodů. 

Přijímací zkouška z hudební výchovy:   

 intonace (zazpívání předehrané melodie) 

 zpěv obou slok písně Vyletěla holubička bez hudebního doprovodu zpaměti  

(viz příloha)  

 zopakování rytmu (jeden těžší a jeden lehčí) 

 předvedení připraveného výstupu (hra na nástroj nebo zpěv - možné s vlastním nebo 

nahraným doprovodem), hudební nástroj s sebou, ve škole je k dispozici klavír a CD 

přehrávač a PC. 

 2 otázky ze základů dějin hudby a hudební teorie 

Přijímací zkouška z výtvarné výchovy:  

 1. část 45 min. kresebný diktát -  kresba deseti témat na libovolný formát  

                            (abstraktních i konkrétních – např. strom, zvíře, láska, pohyb, zmatek) 

 2. část 60 min. - kresba nebo malba zátiší podle názoru na formát A3 

                            (rostlinné, geometrické, keramika …)                                                                                                          

Uchazeči, kteří se rozhodli pro přijímací zkoušku z výtvarné výchovy, si donesou: 

- 5 archů bílého (měkkého) papíru - formát A4 

- 1 arch kreslicího (nebo balicího) papíru - formát  A3 

- některý z těchto kreslicích materiálů: měkkou tužku nebo progresso (černé), fix s tenkou 

špičkou nebo pero a tuš (černou) popřípadě uhel nebo rudku  

- pokud se uchazeč rozhodne práci podle názoru ztvárnit formou malby, přinese si štětec 

a barvy. 
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Přijímací zkouška z dramatické výchovy:  
 

 dovyprávění příběhu, jehož začátek dostane uchazeč na místě (na přípravu bude mít 
uchazeč 5 minut) 

 připravený krátký herecký výstup – ztvárnění zadané situace (max. 3 min.) 
 

Čekáš na zastávce, nic nejede. Poté autobus konečně přijíždí.  
Kdykoli v průběhu situace logicky zapoj tyto tři repliky v libovolném pořadí: 

 Kam zmizel? 
 Aha. 
 Doprčic!     
 

 přednes textu Shela Silversteina „Zlepšovací návrh“ (hlasitá interpretace textu zpaměti s 
konkrétním výrazem, postojem, dynamikou) viz příloha 

 
 

Ad d) aktivní účast v zájmových kroužcích včetně náboženství  

Hodnotí se aktivní účast v zájmových kroužcích včetně náboženství během školní docházky  

na 2. stupni ZŠ a to minimálně jeden školní rok nebo během 9. třídy od 1. 9. 2018. Každá 

aktivita je ohodnocena 2 body. Maximální bodový zisk je 8 bodů.  

Pokud uchazeč absolvuje výuku náboženství v rámci volitelných a nepovinných předmětů 

na ZŠ, získává také 2 body. 

Splnění kritéria je nutné doložit Potvrzením zájmové činnosti nebo kopií ročníkového 

vysvědčení ZUŠ apod. Formulář je ke stažení na webových stránkách školy v sekci 

Přijímací řízení. 

 

4. Uzpůsobení podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami 

V případě doporučení školského poradenského zařízení škola uzpůsobuje podmínky 

v přijímacím řízení podle tohoto doporučení a ve spolupráci s CERMATEM také podle 

tohoto doporučení upravuje zkušební dokumentaci. 

 

5. Nahlížení do spisů 
 
Uchazeč a jeho zákonný zástupce mají právo nahlédnout do dokumentace, která je o 
uchazeči v přijímacím řízení vedena. Toto právo může uplatnit dne 30. dubna 2019 od 13:00 
do 14:00 hodin v kanceláři školy. 
 
 
6.  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí 

Vyhodnocení přijímacích zkoušek proběhne až po konání obou termínů I. kola. Podle 

výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich 

pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným 

zástupcům nezletilých uchazečů odešle Rozhodnutí o nepřijetí. 

Pokud byl uchazeč do prvního ročníku přijat, dodají zákonní zástupci (nejlépe fyzicky) 

do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí řediteli školy správně vyplněný 
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zápisový lístek, kterým zaváží své dítě ke studiu tohoto oboru. Zápisový lístek se také 

považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli 

poštovních služeb.  

 

7.  Odvolání 

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 dnů od jeho doručení podle zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, v platném znění a v souladu s §60 odst. 19 zákona č. 561/2004 Sb, o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

v platném znění. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá 

a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, 

jež mu předcházelo. Odvolání se podává u ředitele školy, Mgr. MgA. et MgA. Štěpána 

Policera, Lerchova 63, 602 00 Brno. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského 

kraje. 

 

 

 

V Brně dne 22. ledna 2019     Mgr. MgA. et MgA. Štěpán Policer 

           ředitel školy 
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Přílohy: 

Přijímací zkouška z dramatické výchovy – povinný přednes 

Shel Silverstein: 
 
Zlepšovací návrh 
 

Chtěl bych být hlava otevřená. 

Pak by šlo všechno hravě. 

To, co mě štve, bych vyhodil ... 

A to dobrý nechal v hlavě.  

 

(ze sbírky Jen jestli si nevymejšlíš; přeložila Zuzana Šťastná) 
 
 

Přijímací zkouška z hudební výchovy – povinná píseň 

 

  

 


