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Kritéria hodnocení pro přijetí uchazeče pro obory 

Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01) a Pedagogické lyceum (78-42-M/03)  
Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů o konání 

přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil pro školní rok 2019/20 jednotná kritéria 

uchazečům o přijetí do 1. ročníku oborů: 

Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01), 60 přijímaných žáků 

a Pedagogické lyceum (78-42-M/03), 30 přijímaných žáků 
 

Celkové hodnocení uchazečů (viz výsledková listina)  
je dáno součtem bodů z následujících tří částí  (tj. skóre za testy CERMAT + skóre za klasifikaci ZŠ + skóre 

za praktickou zkoušku dle výběru uchazeče – HV nebo TV nebo VV).  

  

Hodnocení na pedagogické škole je složeno z těchto tří částí (váha každé z částí je uvedena v procentech):  

1. bodové hodnocení za jednotné testy (CERMAT) z českého jazyka a matematiky (60%),  

2. bodové hodnocení za prospěch na ZŠ - 8. a 9. ročník (20%) 
3. bodové hodnocení za praktickou zkoušku, tj. HV, TV, VV (20%). 
 

Konkretizace jednotlivých částí hodnocení: 

1. Podmínkou pro přijetí uchazeče je, aby v součtu bodového hodnocení získal celkem minimálně 20 

bodů ze 100 možných, přičemž z testu z matematiky nejméně 5 bodů.  

Uchazeč může získat max. 100 základních bodů za testy, přepočtených koeficientem 0,6 (tedy s vahou 60%). 

Maximální bodové skóre je tedy 60 bodů. 

2. Bodové hodnocení za ZŠ* 
Uchazeč může získat max. 100 základních bodů za prospěch na ZŠ (viz tabulka č.1), přepočtených koeficientem 

0,2 (tedy s vahou 20%). Maximální bodové skóre je tedy 20 bodů.  

*Pokud je uchazeč z nižšího stupně gymnázia, započítává se klasifikace za odpovídající období školní docházky. 

Tabulka č.1 

 

3. Bodové hodnocení za praktickou zkoušku ze zvolené výchovy (HV, TV, VV). 

Uchazeč může získat max. 20 základních bodů za praktickou zkoušku. Maximální bodové skóre je tedy 20 bodů. 
 

Poznámka: V případě rovnosti bodů jsou další kritéria pro přijetí následující: 

Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum 

1.Výsledek z jednotných testů CERMAT 1.Výsledek z jednotných testů CERMAT 

2.Výsledek (bodové skóre) za praktickou zkoušku 2.Výsledek (bodové skóre) za klasifikaci na ZŠ 

3.Výsledek (bodové skóre) za klasifikaci na ZŠ  3.Výsledek (bodové skóre) za praktickou zkoušku  

Více informací o podobě, obsahu a náročnosti pilotních testů se můžete dozvědět na internetových stránkách 

www.cermat.cz instituce CERMAT, která tyto testy zabezpečuje. 

 

 

          Mgr. Stanislav Leníček 

                    ředitel školy 

V Litomyšli 28. 1. 2019 

Počet bodů Průměr prospěchu na vysvědčení 

(1.pol. 8.roč. + 2.pol 8.roč. + 1.pol. 9.roč.):3 

v intervalu 

100 <1,0 – 1,2> 

90 (1,2 – 1,3> 

80 (1,3 – 1,4> 

70 (1,4 – 1,5> 

60 (1,5 – 1,6> 

50 (1,6 – 1,7> 

40 (1,7 – 1,8> 

30 (1,8 – 1,9> 

20 (1,9 – 2,0> 

10 (2,0 – 2,2> 

http://www.cermat.cz/


 

Obsah praktické zkoušky pro oba studijní obory: 

 
 

Výchova Hudební výchova Tělesná výchova Výtvarná výchova 

(rozsah 60 minut) 

Pomůcky  cvičební úbor bílý kreslicí papír A3, lepidlo, 

nůžky, 1 měkká tužka (2B – 6B), 

odstřižky různých druhů papíru 

(např. noviny, balicí, barevný, 

notový, pečicí, pauzovací papír, 

barevné plochy z časopiseckých 

fotografií, …) 

Obsah zkoušky Zpěv připravené lidové 

písně alespoň o dvou 

slokách v přirozené 

hlasové poloze bez 

doprovodu, bez udání 

tóniny  

Hodnotí se rytmická a 

melodická přesnost, výraz 

Test obratnosti 

 

Studie předloženého předmětu 

Hodnotí se: 

a) zachycení tvaru, proporcí, 

modelace světlem a stínem, 

umístění ve formátu 

b)   kultivovanost  rukopisu 

       

Vokální transpozice 

připravené písně do tří 

tónin na základě klavírem 

zadaného tónického 

kvintakordu 

Hodnotí se přesnost 

intonace 

Skok daleký z místa 

 

Doplnění kresby kolážovými prvky 

dle zadání 

Hodnotí se: 

a) nápaditost, vtip, myšlenka 

b) souvislost s kresbou a cit 

pro materiál 

Vokální intonace 5-6 

zadaných tónů klavírem 

Hodnotí se přesnost 

intonace zpěvu 

Hod medicinbalem 

(dívky – 2kg, chlapci – 3kg) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zopakování – reprodukce 

tří vytleskaných 

rytmických úkolů, tj. 

rytmických útvarů o 2-3 

taktech 

Hodnotí se přesnost 

rytmického členění 

příkladu a dodržení tempa 

Člunkový běh 

(4 x 10m) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx Sedy – lehy (1 min) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx Šplh na tyči (4m)  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 


