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KRITÉRIA 

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  
pro 1. kolo přijímacího řízení 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

obor Předškolní a mimoškolní pedagogika



 

 

KRITÉRIA 1. KOLA 

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
 

 První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 se skládá z jednotné přijímací zkoušky a průměrů 

známek vybraných vysvědčení II. stupně ZŠ. Uchazeč má možnost získat navíc bodovou bonifikaci do výše 

maximálního počtu bodů. Do průměrného prospěchu ze základní školy se započítávají výsledky 1. pololetí 8. ročníku 

a 1. pololetí 9. ročníku. Maximální možný počet bodů je 200. Jednotlivé části přijímací zkoušky budou hodnoceny 

následovně: 

 

A. JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA        max. 100 bodů 
 

• z jednotného testu z českého jazyka     max. 50 bodů 

• z jednotného testu z matematiky     max. 50 bodů 

 

B. PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY      max. 100 bodů 
 

• průměr 1,0        100 bodů 

• průměr 2,5        0 bodů 

• bodové hodnoty jsou přepočteny pro každý konkrétní  

průměr a zaokrouhleny vždy na celý bod 

 

C. BONIFIKACE ZÁJMOVÝCH AKTIVIT UCHAZEČE      max. 30 bodů 

  

• účast a umístění v rámci vědomostních soutěží:    max. 10 bodů   

Uchazeči, kteří se v 8. nebo 9. ročníku umístili  

na 1. – 5. místě v okresním kole vědomostních soutěží. 

Uchazeč prokáže kopií diplomu z absolvované soutěže. 

• hra na hudební nástroj, výtvarná činnost apod.   max. 10 bodů 

Uchazeč prokáže předáním kopie vysvědčení ZUŠ, nebo jiné  

podobné instituce. 

• zapojení do zájmových činností, kroužků, táborů:   max. 10 bodů 

Uchazeč prokáže předáním potvrzení organizace, v níž se  

aktivit účastnil. 

Pořadí účastníků je stanoveno součtem bodů z jednotlivých částí přijímacího řízení. 

V případě shodného počtu bodů se rozhoduje o pořadí uchazečů následujícím postupem: 

1. Uchazeč prokázal některou z bonifikovaných aktivit. 

2. Průměr známek z předmětů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Cizí jazyk                                  

za 1. pol. 9. ročníku. 

Minimální hranice úspěšnosti: 

Přijímací řízení úspěšně absolvují ti uchazeči, kteří v součtu všech částí přijímacího řízení dosáhli alespoň 50 bodů. 

Uchazeč, jehož výsledek je nižší než 50 bodů, neuspěl a nemůže být ke studiu přijat. 

 

Ředitel školy si na základě Opatření obecné povahy vydané MŠMT dne 5. ledna 2021 vyhrazuje možnost 

rozhodnout O NEKONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, pokud počet přijatých přihlášek bude nižší než počet 

přijímaných uchazečů. V případě využití této možnosti budou všichni uchazeči přijati. Tato skutečnost bude 

oznámena nejdéle do 8. března 2021 na webových stránkách školy. 


