Kritéria dalšího kola přijímacího řízení do prvního ročníku večerní formy
zkráceného studia
oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód oboru: 75-31-M/01)
pro školní rok 2018/2019
1. Všeobecná ustanovení
V souladu s rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 37 018/2011-25 ze dne 2. 1. 2012, bude ve školním
roce 2018/2019 doplněn první ročník večerní formy zkráceného studia oboru Předškolní a
mimoškolní pedagogika (75-31-M/01).
Toto další doplňující kolo přijímacích zkoušek proběhne v pátek 11. 5. 2018.
2. Přihláška
Přihlášku je třeba spolu se všemi přílohami doručit na adresu školy do středy 25. 4. 2018.
Kompletní přihláška se skládá z těchto částí:





vyplněná a podepsaná přihláška (poštou nebo osobně)
úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
Potvrzení o zdravotní způsobilosti
Potvrzení o logopedickém vyšetření

Formuláře potvrzení jsou ke stažení na webových stránkách školy v sekci Přijímací řízení.
3. Kritéria pro přijetí
Přijímací řízení se skládá z těchto částí:
a)
b)
c)
d)

praktická zkouška z hudební výchovy 12b.
praktická zkouška z dramatické výchovy 12b.
praktická zkouška z výtvarné výchovy 12b.
praktická zkouška z tělesné výchovy 12 b.

Uchazeč může v přijímacím řízení získat celkem maximálně 48 bodů. Nelze přijmout
uchazeče, který se nezúčastní přijímacích zkoušek z HV, Vv, Dv a Tv. Na základě výsledků
z praktických zkoušek bude sestaveno pořadí. Při shodě bodů dostane přednost ten
uchazeč, který získá lepší bodové ohodnocení za přijímací zkoušku z hudební výchovy.
Pokud by došlo ke shodě na konci řady přijatých a byla by překročena kapacita oboru,
nebude přijat ani jeden z nich.
Definitivní počet přidaných bodů v souladu s těmito kritérii určí ředitel školy.
Ad a) praktická zkouška z hudební výchovy - maximální bodový zisk 12 bodů



intonace (zopakování na klavíru předehrané melodie)
zpěv obou slok zadané písně bez hudebního doprovodu zpaměti (Vyletěla holubička)
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

Ad b) praktická zkouška z dramatické výchovy - max. bodový zisk 12 bodů



komunikativní dovednosti, čtení neznámého textu a dovyprávění příběhu, jehož zadání
dostane uchazeč na místě
uchazeč bude mít 5 minut na přípravu svého výkonu u této zkoušky

Ad c) praktická zkouška z výtvarné výchovy - max. bodový zisk 12 bodů




kresba nebo malba zátiší podle názoru na formát A3 - 60 minut
(rostlinné zátiší, geometrické zátiší, keramika …)
uchazeči si k přijímací zkoušce z Vv donesou:
- 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

Ad d) praktická zkouška z tělesné výchovy - max. bodový zisk 12 bodů
 gymnastická sestava – stoj spatný, upažit – krok sun krok – nůžky – dva kroky – váha dva kroky obrat o 180°, bočné kruhy pažemi ze stoje spatného, kotoul vpřed do stoje
spatného - přemet stranou.
Videoukázka praktické zkoušky z tělesné výchovy je ke stažení na webových stránkách
školy v sekci Přijímací řízení.
4. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
Vyhodnocení přijímacích zkoušek proběhne do 2 pracovních dnů po termínu stanoveném
pro přijímací zkoušky, tj. do 15. května 2018. Celkové výsledky přijímacího řízení budou
k dispozici na webových stránkách školy a na nástěnce před budovou školy.
5. Odvolání
Proti rozhodnutí se lze odvolat 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, do 3 dnů od doručení
tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele školy, Mgr. MgA. et MgA. Štěpána Policera,
Lerchova 63, 602 00 Brno.

V Brně dne 14. 3. 2018

Mgr. MgA. et MgA. Štěpán Policer, v.r.
ředitel škol

Příloha:
Povinná píseň k praktické zkoušce z hudební výchovy

