Obchodní akademie, Střední pedagogická škola,
Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, s. r. o.
SNP 170, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 541 548, e-mail: sekretariat@soavoshk.cz

Kritéria přijímacího řízení – školní rok 2022/2023
75-31-M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní čtyřleté 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
2022/2023
pro
obor
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika a stanovuje kritéria hodnocení a přijímání žáků 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:

Požadované dokumenty:
1. řádně vyplněná přihláška ke studiu doručena na střední školu do 1. března 2022
2. 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 mechanismu 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")

3. potvrzení o logopedickém vyšetření
4.

uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 2
písm. c) školského zákona nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu
s přihláškou ke studiu odevzdat platné doporučení školského poradenského zařízení pro uzpůsobení
podmínek jednotné přijímací zkoušky

Celkové hodnocení (maximum dosažených bodů 200):

I. Hodnocení jednotných testů společnosti CERMAT (60 %)
Celkem 120 bodů
• absolvování jednotných testů je povinné pro všechny uchazeče v 1. kole přijímacího řízení,
termíny:
První kolo
První kolo
Náhradní termín
Náhradní termín
1. termín
2. termín
pro 1. termín
pro 2. termín
12. 4. 2022
13. 4. 2022
10. 5. 2022
11. 5. 2022

II. Hodnocení předchozího vzdělání (10 %)
• průměrný prospěch v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ – celkem 20 bodů
Bodové hodnocení průměrného prospěchu
(8. ročník - 1. + 2. pol., 9. ročník – 1. pol.)
Průměr

Počet bodů

1,00 – 1,20

20

1,21 – 1,30

15

1,31 – 1,50

10

1,51 – 1,70

5

1,71 – …...

0

III. Školní část přijímací zkoušky - Předpoklady ke studiu z hudební výchovy,
jazykového a mluvního projevu a motivační pohovor (30 %) – celkem 60 bodů
Termín školní části přijímací zkoušky – 19. a 20. dubna 2022
• Hudební výchova – celkem 30 bodů
Zjišťuje se zejména tonální cítění, schopnost vokální intonace a smysl pro rytmus.
Žák prokáže následující:
✓ zpěv lidové písně dle vlastního výběru (bez doprovodu),
✓ hlasová nápodoba tónu,
✓ hlasová reprodukce krátkého hudebního motivu,
✓ reprodukce rytmu (vytleskání modelu jednoduchého rytmu),
✓ hra na hudební nástroj - není podmínkou přijetí, je výhodou.
Hudební výchova

Hra na hudební nástroj

Max. počet bodů
za každé kritérium
= 6 bodů
6

Vokální projev

6

Hodnocená kritéria

Intonace

hlasová nápodoba tónu

6

reprodukce hud. motivu

6

Reprodukce rytmu

6

Celkový
počet bodů

30

• Mluvní a jazykový projev – celkem 30 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
Práce
s hlasem

2. Říkadla

Max. počet bodů
za každé kritérium
= 6 bodů
6

frázování

6

intonace

6

Celkový dojem

6

Výslovnost

6

Celkový
počet bodů

30

Celkové hodnocení:
Pořadí přijatých žáků se stanovuje následovně:
✓

součet bodů = výsledky jednotných testů (60 %) + hodnocení předchozího vzdělání (10 %) + školní
část přijímací zkoušky (30 %);

✓

pro úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky musí žák získat minimálně 25 bodů v součtu za
jednotné testy z českého jazyka a matematiky. Při nesplnění výše uvedených bodů není uchazeč
přijat;

✓

školní část zkoušky – minimální počet bodů 6 z 30 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 vyjádřením logopeda;

✓

pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude maximálně
30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů;

✓

v případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek školní části přijímací zkoušky, dále prospěch ze ZŠ;

✓

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".

V Hradci Králové 31. ledna 2022

Dr. Eva Petřikovová
ředitelka školy

