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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ PEDAGOGICKOU ŠKOLU 

PŘI I. NĚMECKÉM ZEMSKÉM GYMNASIU 

PRO STUDIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 

 Obor vzdělávání: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 

 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 28 

 Datum podání přihlášky: do 1. 3. 2022 včetně 

Řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole mohou uchazeči nebo jejich 

zákonní zástupci odevzdat přímo v budově střední pedagogické školy na Pionýrské 23 paní 

asistentce Dosedělové (v přízemí napravo od vrátnice) nebo zaslat korespondenčně na adresu 

školy. 

 Nezbytnou součástí přihlášky a podmínkou přijetí v tomto oboru je potvrzení zdravotní 

způsobilosti prokázané lékařským posudkem (podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona 561/2004 

Sb., obsah lékařské prohlídky je určen v § 7 vyhlášky č. 79/2013 Sb. v platném znění). Formulář je 

dostupný na webových stránkách školy. 

 Termín jednotné přijímací zkoušky (1. kolo přijímacího řízení): 12. dubna 2022 a 13. dubna 2022 

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky: 10. května 2022 a 11. května 2022 

Termíny případných dalších kol přijímacího řízení plánujeme předběžně na květen 2022. 

 Termín školní přijímací zkoušky: stejný den, kdy se koná jednotná přijímací zkouška 

 Místo konání jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky: Pionýrská 23, Brno, 662 05 

V 1. kole a v případných dalších kolech budou uchazeči o studium přijímáni na základě těchto kritérií 

přijímacího řízení: 

1. Jednotná přijímací zkouška (maximálně 100 bodů) 

Ve čtyřletém oboru studia Předškolní a mimoškolní pedagogika musí žák získat v jednotné 

přijímací zkoušce nejméně 11 bodů z českého jazyka a nejméně 6 bodů z matematiky, aby 

mohl být přijat. 

2. Výsledky předchozího vzdělávání (maximálně 10 bodů) 

3. Školní přijímací zkouška – ověření talentu (maximálně 45 bodů) 

4. Mimoškolní a zájmová činnost nebo účast, popř. umístění, v soutěžích a olympiádách 

organizovaných nebo zaštítěných MŠMT v období od 7. do 9. třídy (maximálně 5 bodů) 

Na základě výše uvedeného lze v přijímacím řízení podle platných kritérií získat maximálně 160 bodů. 

Žáci se specifickými poruchami učení 

Uchazeč, který při konání přijímací zkoušky požaduje zvláštní podmínky z důvodu specifické poruchy učení, musí 

k přihlášce přiložit doporučení vyhotovené pedagogicko-psychologickou poradnou. Toto doporučení je potřeba 

dodat společně s přihláškou. Uchazečům s doloženým, platným posudkem o specifických poruchách učení budou 

uzpůsobeny podmínky v souladu s doporučením poradenského zařízení a v souladu s doporučením organizace 

CERMAT. 

Žáci cizinci, kteří mají prominutou jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka 

Uchazečům, kterým je v přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole prominuta přijímací zkouška z českého 

jazyka, bude znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověřena 

rozhovorem (podrobněji viz níže).  
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Žáci mohou získat maximálně 160 bodů. 

Součástí kritérií přijímacího řízení pro tento obor je dokument Kritéria přijímacího řízení na střední 

pedagogickou školu – školní přijímací zkouška pro studium ve školním roce 2022/2023. 

1. Jednotná přijímací zkouška 

Možný zisk = 100 bodů 

Ve čtyřletém oboru studia Předškolní a mimoškolní pedagogika musí žák získat v jednotné přijímací 

zkoušce nejméně 11 bodů z českého jazyka a nejméně 6 bodů z matematiky, aby mohl být přijat. 

2. Výsledky předchozího vzdělávání 

Možný zisk = 10 bodů 

Průměrný prospěch na vysvědčení * Body 

1,00–1,09 10 

1,10–1,19 8 

1,20–1,29 6 

1,30–1,39 4 

1,40–1,49 2 

horší než 1,50 0 

* Vypočítá se jako průměrná hodnota z průměrných prospěchů na vysvědčení v pololetí a na konci 8. ročníku a na 

vysvědčení v pololetí 9. ročníku. Známky z chování a známky z nepovinných předmětů se do průměrů NEPOČÍTAJÍ! 

Podle platné legislativy je stanoveno, že uchazeči, který dodá vysvědčení (potvrzený opis klasifikace na zadní straně 

přihlášky) z druhého pololetí školního roku 2019/2020, nesmí být výsledky tohoto pololetí započítány do kritérií. Těmto 

uchazečům se započítá duplicitně průměr z 1. pololetí školního roku 2019/2020. 

U žáků, kteří dodají vysvědčení ze zahraničí, se pro stanovení průměrných prospěchů použijí převodníky na české známky 

(ty jsou dány nostrifikací nebo převodníky MŠMT – např. Zásady pro uznávání vzdělání, dosaženého v evropských školách, 

v české republice). 

3. Školní přijímací zkouška – ověření talentu 

Možný zisk = 45 bodů 

Podrobněji ke školní přijímací zkoušce – ověření talentu viz dokument: Kritéria přijímacího řízení 

na střední pedagogickou školu – školní přijímací zkouška pro studium ve školním roce 2022/2023. 

4. Mimoškolní a zájmová činnost nebo účast, popř. umístění, v soutěžích a olympiádách 

organizovaných nebo zaštítěných MŠMT v období od 7. do 9. třídy 

Možný zisk = 5 bodů 

 Mimoškolní a zájmová činnost – ZUŠ, kroužky, aktivity v organizacích – účast nejméně jeden 

školní rok, za každou aktivitu 1 bod 

 účast v soutěžích a olympiádách organizovaných nebo zaštítěných MŠMT 

v období od 7. do 9. třídy 

 okresní kolo (1 bod) 

 krajské kolo (2 body) 

 celostátní kolo (3 body) 

 mezinárodní kolo (4 body) 

 umístění na 1. až 3. místě + 2 body 
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Tyto skutečnosti se doloží neověřenou kopií diplomů, vysvědčení, osvědčení, popř. potvrzením 

instituce, která soutěž organizovala. Uchazeč takové doklady odevzdá společně s přihláškou. 

Uchazeč může v této části přijímacího řízení získat maximálně 5 bodů. 

 

ROZHOVOR PRO UCHAZEČE, KTERÝM JE PROMINUTA JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 

 Z ČESKÉHO JAZYKA 

Rozhovor se koná v den, kdy je žák pozván školou k jednotné přijímací zkoušce z matematiky. 

Rozhovor ověřuje žákovu komunikační znalost jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru 

vzdělání a která odpovídá podle SERR (společného evropského referenčního rámce) minimálně úrovni 

A2–B1 včetně slovní zásoby z oblasti přírodovědných a humanitních předmětů. 

Rozhovor trvá 45–60 minut a žák při něm stejně jako v jednotné přijímací zkoušce může získat 

maximálně 50 bodů. 

Žák musí získat v rozhovoru minimálně 11 bodů, aby mohl být přijat. 

Součásti rozhovoru: 

 Porozumění textu s následným ověřením při rozhovoru 

 Ověření rozsahu slovní zásoby 

 Reakce na otázky kladené zkoušejícím 

 

Přijímáni budou uchazeči s vyšším počtem bodů. V případě shody bodů rozhodne o přijetí ředitelka 

školy na základě dalších skutečností (osobní pohovor apod.). 

 


