KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ PEDAGOGICKOU ŠKOLU
OBOR: PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Pro školní rok 2019/2020 budeme přijímat uchazeče na střední pedagogickou školu do oboru
Předškolní a mimoškolní pedagogika. Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na 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). Přihlášku je také možné zaslat
korespondenčně na adresu školy nejpozději do 1. března 2019.
V rámci přijímacího řízení 1. kola na střední pedagogickou školu se budou konat přijímací zkoušky ve
dvou termínech, a to 12. a 15. dubna 2019 (jedná se o dva státem určené termíny pro 1. kolo). Testy
připravuje organizace CERMAT (Centrum pro zajišťování výsledků vzdělávání), více viz www.cermat.cz.
Zde naleznete také sady testů z předešlých let – získáte tak představu o formální podobě didaktických
testů a typech úloh.
Termíny případných dalších kol přijímacího řízení plánujeme předběžně na květen 2019.
Všechna kola přijímacího řízení se budou konat v budově na Pionýrské 23 v Brně.
Nezbytnou podmínkou přijetí 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.) a potvrzení o logopedickém vyšetření od klinického logopeda – posudek pro studium
pedagogického oboru (správná výslovnost, plynulost řeči). Oba formuláře jsou dostupné na webových
stránkách školy.
Toto potvrzení je nedílnou součástí přihlášky ke studiu a bez jeho doložení je přihláška neplatná.
V 1. kole i v případných dalších kolech budou uchazeči o studium přijímáni na základě (maximálně
celkem 160 bodů):
 jednotné přijímací zkoušky (maximálně 100 bodů),
 hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (maximálně 10 bodů),
 školní přijímací zkoušky – ověření talentu (maximálně 45 bodů),
 doložení o mimoškolní zájmové činnosti a o účasti, popř. o umístění v soutěžích
organizovaných MŠMT (maximálně 5 bodů).
Žáci se specifickými poruchami učení
Uchazeč, který při konání přijímací zkoušky požaduje zvláštní podmínky z důvodu specifické poruchy
učení, musí k přihlášce přiložit zprávu vyhotovenou pedagogicko-psychologickou poradnou. Tuto
zprávu 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 CERMATu.

1. KOLO A PŘÍPADNÁ DALŠÍ KOLA
Žáci mohou získat maximálně 160 bodů.
1. Jednotná přijímací zkouška (státní část)
Možný zisk = 100 státních bodů = 100 školních bodů
2. Školní kritérium
Možný zisk = 60 školních bodů
BODY BUDOU KAŽDÉMU ŽÁKOVI SEČTENY DLE NÁSLEDUJÍCÍCH KRITÉRIÍ
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání dle níže uvedené tabulky *
Ověření talentu (elementární hudební znalosti + specializace)
Doložení zájmové činnosti, popř. účast a umístění v soutěžích organizovaných MŠMT

Průměrný prospěch na vysvědčení *

Body pro školní kritérium

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

1,50 a více

0

BODY
max. 10
max. 45
max. 5

* Vypočítá se jako průměrná hodnota z průměrných prospěchů z posledních tří vysvědčení, známky
z chování a známky z nepovinných předmětů se do průměrů NEPOČÍTAJÍ!
Ověření talentu se skládá ze tří částí, v nichž může uchazeč získat maximálně 45 bodů (bližší popis
kritérií viz dokument: Podrobně k ověření talentu a doložení zájmové činnosti).
V části ověření talentu musí uchazeč získat minimálně 15 bodů, jinak nemůže být přijat do studia
na střední pedagogickou školu – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.
Jednotná přijímací zkouška a školní přijímací zkouška, tedy ověření talentu probíhají v jednom dni.
Uchazeč může přiložit k přijímací dokumentaci doklad o mimoškolní zájmové činnosti a o účasti,
popř. o umístění v soutěžích organizovaných MŠMT, což bude v přijímacím řízení zohledněno
maximálně sumou 5 bodů (viz dokument: Podrobně k ověření talentu a doložení zájmové činnosti).
Tyto doklady je nutné dodat na střední školu společně s přihláškou nejpozději do 1. března 2019.

Přijati budou uchazeči s vyšším počtem bodů. V případě shody bodů rozhodne o přijetí ředitelka
školy na základě dalších skutečností (osobní pohovor apod.).

