
 
 

 

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku večerní formy zkráceného studia  

oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód oboru: 75-31-M/01) 

pro školní rok 2023/2024 

 

1.  Všeobecná ustanovení 

V souladu s rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 37 018/2011-25 ze dne 2. 1. 2012, budou ve školním roce 2023/2024 

otevřena jedna třída prvního ročníku večerní formy zkráceného studia oboru Předškolní a mimoškolní 

pedagogika (75-31-M/01). Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 22. 

První kolo přijímacích zkoušek proběhne 13. nebo 14. dubna 2023, dle volby uchazeče.  

Náhradní termín prvního kola je stanoven na 11. května 2023. 

2. Přihláška 

Přihlášku je třeba spolu se všemi přílohami doručit na adresu školy nejpozději do středy 1. března 2023. 

Rozhodující je datum doručení, nikoli datum odevzdání k poštovní či jiné přepravě. Na později doručené doklady 

nebude brán zřetel.  

Kompletní přihláška se skládá z těchto částí: 

• vyplněná a podepsaná přihláška – obě strany (poštou nebo osobně); 

• úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. Výjimku mají uchazeči z maturitních ročníků, kteří 
úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení doloží po úspěšném složení maturitní zkoušky. 

• Potvrzení o zdravotní způsobilosti.  
 

Formulář Potvrzení o zdravotní způsobilosti je ke stažení na webových stránkách školy v sekci Přijímací řízení. 

3. Kritéria hodnocení 

 

a) praktická zkouška z hudební výchovy  max. 12 b. 

b) praktická zkouška z dramatické výchovy  max. 12 b. 

c) praktická zkouška z výtvarné výchovy max. 12 b. 

d) praktická zkouška z tělesné výchovy max. 12 b. 

        

Praktická zkouška z hudební, výtvarné, dramatické a tělesné výchovy se koná 12. nebo 13. dubna 2022 podle 

pořadí zájmu zvoleného uchazečem. Celkem je možné za praktickou zkoušku získat max. 48 bodů. 

 
Přijímací zkouška z hudební výchovy 

 

Intonace (zazpívání předehrané melodie) max. 2 b. 

Zpěv obou slok písně Vyletěla holubička bez hudebního doprovodu zpaměti (viz příloha) max. 4 b. 

Zopakování rytmu (jeden těžší 2 b. a jeden lehčí 1 b.) max. 3 b. 

Předvedení připraveného výstupu (hra na nástroj nebo zpěv - možné s vlastním nebo 
nahraným doprovodem) v maximální délce 2 min. Ve škole je k dispozici klavír, přehrávač a 
stojany na noty.  

max. 3 b. 

 



 
 

Přijímací zkouška z výtvarné výchovy 

 
Přijímací zkouška z dramatické výchovy 

 

Komunikativní dovednosti, čtení 
neznámého textu a dovyprávění příběhu, 
jehož zadání dostane uchazeč na místě. 

 
Uchazeč si na místě vylosuje text (začátek 
konkrétního příběhu) a během 5 minut přípravy 
příběh dotvoří. Při zkoušce samotné přečte a 
dovypráví celý příběh. 
 

max. 12 b. 

 
Přijímací zkouška z tělesné výchovy 

 

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. 

Jsou započítány dva body za každý správně 
provedený prvek (podtržen) a dva body jsou 
udělovány za správné propojení prvků, výraz a 
celkový dojem. V případě provedení prvku 
částečně správně je možné udělit pouze 0,5 až 
1,5 bodu.  
 

 

max. 12 b. 

 
 

Videoukázka praktické zkoušky z tělesné výchovy je ke stažení na webových stránkách školy v sekci Přijímací 
řízení. 
 

4.  Stanovení konečného pořadí uchazečů 

Vyhodnocení přijímacích zkoušek proběhne až po konání obou termínů I. kola. Pořadí uchazečů bude 

sestaveno podle bodů získaných za všechny části přijímací zkoušky. 

Uchazeč může v přijímacím řízení získat celkem maximálně 48 bodů. 

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 

z hudební výchovy. Pokud by došlo ke shodě na konci řady přijatých a byla by překročena kapacita pro přijetí, 

nebude přijat ani jeden z nich.  

 

 

V Brně dne 23. ledna 2023 Mgr. MgA. et MgA. Štěpán Policer 

       ředitel školy 

Příloha: Povinná píseň k praktické zkoušce 

z hudební výchovy 

 

 
Kresba nebo malba zátiší 
podle názoru na formát A3  
– 60 minut 

Uchazeči si donesou výkres formátu A3 a 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. 

max. 12 b. 


