Obchodní akademie, Střední pedagogická škola,
Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, s. r. o.
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Kritéria přijímacího řízení VOŠ – školní rok 2021/2022
75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika – kombinované tříleté studium
Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší
odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o.,
Hradec Králové, vyhlašuje přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2021/2022 pro obor
75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika a stanovuje kritéria hodnocení a přijímání
studentů podle §60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělání (dále jen školský zákon) ve znění pozdějších předpisů takto:
Požadavky:
• řádně vyplněná přihláška ke studiu na předepsaném formuláři odevzdaná do
stanoveného termínu;
• úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou - ověřená kopie maturitního
vysvědčení podaná v rámci všech kol přijímacího řízení (v případě, že v době podání přihlášky
není maturitní zkouška vykonána, je možnost doložit ji u přijímacího řízení);

•

potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu (na přihlášce)
Uchazeči o obor Předškolní a mimoškolní pedagogika musí splňovat požadavek zdravotní způsobilosti
uchazeče ke vzdělávání dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. "Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely
stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání".
Dle kategorizace v tomto dokumentu nesmí být u uchazeče o obor diagnostikovány prognosticky závažné
poruchy mechanizmu imunity (bod 16) a závažné duševní nemoci a poruchy chování (tj. bod 23)
Na přihlášce ke studiu vyžadujeme potvrzení od lékaře ("schopen/na studia bez zdravotního omezení")

•
•

potvrzení o logopedickém vyšetření
v případě, že v termínu konání přijímacího řízení není maturitní zkouška vykonána, může
si uchazeč požádat o přeřazení přihlášky do 3. kola, je-li kapacita po 1. a 2. kole naplněna,
tak se mu přihláška vrací s usnesením o zastavení přijímacího řízení.

Kritéria pro přijetí:
Celkové hodnocení (maximum dosažených bodů 120):
I. Hodnocení předchozího vzdělání – ukončení střední vzdělání s maturitní zkouškou
• bodové hodnocení průměrného maturitního prospěchu – celkem 20 bodů
Bodové hodnocení průměrného
maturitního prospěchu
Průměr
Počet bodů
1,00 – 1,25

20

1,26 – 1,50

15

1,51 – 1,75

10

1,76 – 2,00

5

2,01 – ……

0

II. Školní část přijímací zkoušky - Předpoklady ke studiu z hudební výchovy, jazykového
a mluvního projevu – celkem 100 bodů
Termín 1. kola přijímacího řízení: čtvrtek 17. června 2021
• Hudební výchova – celkem 50 bodů
Zjišťuje se smysl pro tonální cítění, harmonii, rytmus a elementární schopnosti vokální
improvizace.
Žák prokáže následující:
✓ zpěv lidové písně dle vlastního výběru,
✓ hlasová nápodoba tónu,
✓ reprodukce rytmu (vytleskat model jednoduchého rytmu),
✓ hra na hudební nástroj - není podmínkou přijetí, je výhodou.
Hudební výchova

Hra na hudební nástroj

Max. počet bodů
za každé
kritérium
= 10 bodů
10

Vokální projev

10

Hodnocená kritéria

Intonace

hlasová nápodoba tónu

10

reprodukce h. motivu

10

Reprodukce rytmu

Celkový
počet bodů

50

10

• Mluvní a jazykový projev – celkem 50 bodů
✓ zkouška četby (text z dětské literatury),
✓ zkouška výslovnosti - doložení potvrzení o logopedickém vyšetření,
Žák prokáže následující:
✓ úroveň výslovnosti, artikulace, komunikace.
Jazykový projev
Četba

Hodnocená kritéria

1. Text z dětské
literatury

Výslovnost

2. Říkadla

Práce
s hlasem

Max. počet bodů
za každé
kritérium
= 10 bodů
10

frázování

10

intonace

10

Celkový dojem

10

Výslovnost

10

Celkový
počet bodů

50

Pořadí přijatých žáků se stanovuje následovně:
• součet bodů = hodnocení předchozího vzdělání + školní část přijímací zkoušky;
• školní část zkoušky – minimální počet bodů 10 z 50 bodů. Uchazeč musí splnit tuto
hranici v obou dílčích částech (hudební výchova, mluvní a jazykový projev), při nesplnění
není přijat;
• podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke studiu potvrzená lékařem a vyjádření
logopeda;
• pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude
maximálně 25 uchazečů s nejvyšším počtem bodů;
• v případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek školní části přijímací zkoušky, dále bodové
hodnocení maturitního prospěchu;
• uchazeč, který se bez omluvy nedostaví k přijímacímu řízení, nemůže být přijat a obdrží
"Rozhodnutí o nepřijetí";
• v případě nemoci je nutné doložit lékařské potvrzení;
• podle výsledků hodnocení přijímacího řízení bude pořadí uchazečů zveřejněno
v sekci "Výsledky přijímacího řízení".
Termíny:
• podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. 5. 2021;
• podání přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení do 13. 8. 2021;
• v případě
vyhlášení
3.
kola
se
přihlášky
budou
nejpozději do 29. 10. 2021.

přijímat

průběžně

Informace k přijímacímu řízení:
• k přijímacímu řízení bude uchazeč pozván písemnou pozvánkou;
• v případě, že v 1. kole nebude naplněna plánovaná kapacita, bude vyhlášeno 2. kolo
přijímacího řízení – předpokládaný termín 26. 8. 2021;
• 2. kolo bude vyhlášeno i v případě naplnění kapacity po vlastním průběhu přijímacího
řízení s předpokladem, že ke 13. 8. 2021 nepotvrdí všichni přijatí uchazeči nástup ke
studiu. V případě, že všichni studenti potvrdí nástup ke studiu, bude přijímací řízení
zastaveno usnesením a uchazečům vrácena přihláška včetně příloh;
• v případě, že v 1. a 2. kole nebude naplněna plánovaná kapacita, bude vyhlášeno 3. kolo
přijímacího řízení – kde přijímání studentů bude probíhat průběžně;
• v případě, že uchazeč podá přihlášku do 2. a 3. kola dříve, než je přijímací řízení
předchozího kola ukončeno, pak je-li kapacita naplněna, tak se mu přihláška vrací
s usnesením o zastavení přijímacího řízení, v případě, že kapacita naplněna není, je
přihláška podkladem pro proces přijímacího řízení.
V Hradci Králové 29. ledna 2021

Dr. Eva Petřikovová
ředitelka školy

