
 

 

Předběžné informace k přijímacímu řízení do prvního ročníku čtyřletého studia 

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

pro školní rok 2022/2023 

 

 
Termín odevzdání přihlášek – úterý 1. březen 2022 

Všechny přílohy přihlášky musí mít hodnotu originálu (resp. ověřené kopie).  Zájmovou činnost lze doložit  

i ověřenou kopií vysvědčení ZUŠ. 

 

Termíny přijímacích zkoušek 

 první termín I. kola  - úterý 12. dubna 2022 - jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky  

   - úterý 19. dubna 2022 - praktická zkouška z Hv nebo Vv nebo Dv 

 druhý termín I. kola - středa 13. dubna 2022 -  jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky 

- středa 20. dubna 2022 - praktická zkouška z Hv nebo Vv nebo Dv 

 

Předběžná kritéria hodnocení 

a) hodnocení výsledků z 2. pololetí 8. třídy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia 

 a 1. pololetí 9. třídy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia              max. 5 + 5 bodů  

2. pololetí 8. třídy Body 1. pololetí 9. třídy Body 

1,00 5 1,00 5 

1,01 - 1,10 4 1,01 - 1,10 4 

1,11 – 1,30 3 1,11 – 1,30 3 

1,21 – 1,50 2 1,21 – 1,50 2 

1,31 – 1,70 1 1,31 – 1,70 1 

 

 

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 

Přijímací zkouška z výtvarné výchovy 
 

Domácí kresba nebo malba pěti děl  

(i fantazijní) na zadaná témata na 

formát A4. 

 

1. město  

2. zvíře 

3. pohádková bytost 

4. koníček, záliba 

5. radost 

max. 5 x 4 b. 

Školní část 
kresba nebo malba zátiší podle názoru  
na formát A3 – 60 minut 

max. 25 b. 

 
Domácí kresbu nebo malbu pěti děl na zadaná témata uchazeči odevzdají osobně v den přijímacích zkoušek  

v euroobalu při praktické zkoušce z výtvarné výchovy. Složka bude obsahovat čestné prohlášení o autorství (vzor 

v příloze kriterií). Jednotlivé výkresy budou na druhé straně podepsány tužkou. Po obdržení identifikačního kódu pro 

přijímací zkoušky vepíše uchazeč identifikační kód na svá díla a vymaže jméno z druhé strany výkresů. V případě 

pochybností o autorství odevzdaných děl si škola vyhrazuje právo prověřit domácí kresbu nebo malbu přímo ve škole. 

 



 
Přijímací zkouška z hudební výchovy 

 

Intonace (zazpívání předehrané melodie) max. 6 b. 

Zpěv obou slok písně Vyletěla holubička bez hudebního doprovodu zpaměti (viz příloha) max. 12 b. 

Zopakování rytmu (jeden těžší a jeden lehčí) max. 9 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. 18 b. 

 
 

Přijímací zkouška z dramatické výchovy 
 

 
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 

 

max. 15 b. 

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

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) 

 

max. 10 b. 

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

Uchazeč si na místě vylosuje text ke zkoušce a 
bude mít 5 minut na přípravu svého výkonu u této 
zkoušky. 

max. 20 b. 

 

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. 2021    max. 8 bodů

  

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. 2021. Jako kroužek se posuzuje i  

absolvování programu DofE. Každá aktivita je ohodnocena 2 body. Pokud uchazeč absolvuje výuku náboženství v rámci 

volitelných a nepovinných předmětů na ZŠ, získává také 2 body. Maximální bodový zisk je 8 bodů. Splnění kritéria je 

nutné doložit Potvrzením zájmové činnosti s razítkem pořádající organizace a podpisem odpovědné osoby nebo 

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

Přijímací řízení. 

 

 

 

 

 


