
 

 

 
Přijímací řízení – jaro 2023 

Kritéria 1. kola  
 

1. Všeobecná ustanovení 
 

Přijímací zkoušky se budou konat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. – školský zákon v platném 
znění, s vyhláškou č. 353/2016 Sb. o organizaci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání, zákona 
č. 67/2022  Sb. a OOP č. j.: MSMT-29772/2022-1 platné pro školní rok 2022/2023. 

Na všechny obory je vyžadována zdravotní způsobilost potvrzená lékařem. Onemocnění 
a zdravotní obtíže stanovené v příloze č. 1 a v příloze č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 
u jednotlivých oborů, které vylučují zdravotní způsobilost, jsou důvodem pro nepřijetí žáka 
ke studiu. 
 
V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba k přihlášce doložit Doporučení 
školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání – formulář 
dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb. Nelze akceptovat lékařskou zprávu či posudek o zdravotní 
způsobilosti. 
V  případě platného Doporučení ŠPZ může být žákovi navýšen čas na vykonání přijímací zkoušky. 
 
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášky nejvýše na dva obory. V tom případě 
uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání popř. zaměření školního vzdělávacího programu 
v tomtéž pořadí. 
 
Přihlášky se přijímají do 1. března 2023. U přihlášek zaslaných poštou rozhoduje datum poštovního 
razítka. 
 

2. Kritéria přijímacího řízení 
 
DENNÍ STUDIUM 
 
Obory 4leté zakončené maturitní zkouškou  
 
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST - DENNÍ studium   

 předpokládaný počet přijatých žáků je 14 
 
Pořadí uchazečů bude sestaveno sestupně součtem bodů podle těchto kritérií:   

 Jednotné testy z českého jazyka – max. 50 bodů. Termín konání testů 13. 4. 2023 
nebo 14. 4. 2023 

 Jednotné testy z matematiky – max. 50 bodů. Termín konání testů 13. 4. 2023 
nebo 14. 4. 2023  

 Výsledky v 1. a 2. pololetí 8. třídy ZŠ (mimo žáky, kteří dokládají vysvědčení z 8. třídy 
za školní rok 2019/2020 – tam pouze 1. pololetí) a v 1. pololetí 9. třídy z předmětů CJL, 
ANJ a MAT (za známku 1 – získá uchazeč 5 bodů, za známku 2 – získá uchazeč 3 
a za známku 3 – získá 1 bod, za známku 4 a 5 získá uchazeč 0 bodů) – max. 45 bodů 

 Umístění   uchazeče   v    regionálních    nebo   celostátních   vědomostních   soutěžích 
a  olympiádách  v  8. a  9. ročníku ZŠ (1.až 3. místo  – 10 bodů, 4. až 6. místo – 5 bodů, 
7. až 10. místo – 3 body). 
Při umístění ve více soutěžích lze získat max.10 bodů.  

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů bude nejdříve v pátek 28. dubna 2023 a nejpozději 2 dny 
po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem. Nahlížet do spisu bude možné v pátek 28. dubna 
2023 od 10:00–12:00 hodin v ředitelně školy.  
 
Součtem bodů za jednotné testy a známky ze ZŠ může uchazeč získat maximálně 155 bodů.   
Při rovnosti bodů rozhoduje lepší průměrný výsledek z jednotných testů, případně lepší známka 
z předmětů CJL, ANJ, MAT v pol. 9. třídy v tomto pořadí. 
Uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, jestliže v součtu získal minimálně 20 bodů. 
 
Pokud uchazeč nemůže z vážných důvodů (rodinných, zdravotních apod.) konat přijímací zkoušky, 
je třeba neúčast písemně omluvit ředitelce školy nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném 
pro přijímací zkoušku (§ 60c odst. 3 školského zákona).  



 

  

 
Náhradní termín pro konání jednotné přijímací zkoušky: 
10. května 2023 - uchazeči, kteří se řádně omluvili na 1. termín a 11. května 2023 – uchazeči, kteří 
se řádně omluvili z 2. termínu. 
 
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA - 4leté denní studium   

 předpokládaný počet přijatých žáků je 19 
 

Pořadí uchazečů bude sestaveno sestupně součtem bodů podle těchto kritérií:   

 Jednotné testy z českého jazyka – max. 50 bodů. Termín konání testů 13. 4. 2023 
nebo 14. 4. 2023 

 Jednotné testy z matematiky – max. 50 bodů. Termín konání testů 13. 4. 2023 
nebo 14. 4. 2023  

 Školní přijímací zkouška konaná formou strukturovaného odborného pohovoru – max. 
23 bodů (viz příloha č. 1). Termín konání: 13. 4. 2023 (pro žáky, kteří konají jednotné 
testy na naší škole v 1. termínu na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika) 
nebo 14. 4. 2023 (pro žáky, kteří konají jednotné testy na naší škole v 2. termínu 
na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika) 

 Průměrný prospěch na vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy (mimo žáky, kteří dokládají 
vysvědčení z 8. třídy za školní rok 2019/2020 – tam pouze 1. pololetí)  a 1. pololetí 
9. třídy – max. 15 bodů (1,00 = 5 bodů; 1,01-1,12 = 4 body; 1,13-1,24 = 3 body; 
1,25-1,36 = 2 body; 1,37-1,50 = 1 bod, 1,51 a více = 0 bodů)  

Navíc uchazeč získá: 

 10 bodů získávají ti uchazeči, kteří doloží k přihlášce ke studiu Závěrečné vysvědčení 
o absolvování I. stupně hudebního oboru ZUŠ – ověřená kopie  

 5 bodů – při doložení vysvědčení o ukončení minimálně dvou let studia na ZUŠ v oboru 
hra na hudební nástroj, zpěv nebo v literárně-dramatickém, tanečním či výtvarném 
oboru - ověřená kopie 

 2 body získávají ti uchazeči, kteří doloží k přihlášce ke studiu aktivní účast ve výuce  
na hudební nástroj, v pěveckém sboru, výtvarném kroužku nebo kroužku s tanečním 
zaměřením mimo ZUŠ – originál potvrzení 

V případě, že některý dokument nebude dodán dle výše uvedených požadavků 
(ověřená kopie, originál potvrzení) nebude do bodového hodnocení zahrnut. 

 
Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů bude nejdříve v pátek 28. dubna 2023 a nejpozději 2 dny 
po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem. Nahlížet do spisu bude možné v pátek 
28. dubna 2023 od 10:00–12:00 hodin v ředitelně školy.  
 
Součtem bodů za jednotné testy, školní přijímací zkoušku a další kritéria může uchazeč získat 
maximálně 155 bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek ze školní přijímací zkoušky, dále 
průměr z jednotných testů a následně průměrný prospěch na vysvědčení 8. třída (1. pololetí), 8. třída 
(2. pololetí) a dále 9. třída. 
Uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, jestliže v součtu získal minimálně 30 bodů. 
 
Pokud uchazeč nemůže z vážných důvodů (rodinných, zdravotních apod.) konat přijímací zkoušky, 
je třeba neúčast písemně omluvit ředitelce školy nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném 
pro přijímací zkoušku (§ 60c odst. 3 školského zákona).  
 
Náhradní termín pro konání jednotné přijímací zkoušky: 
10. května  2023  -  uchazeči, kteří  se  řádně  omluvili  na  1. termín  a  11. května 2023 – uchazeči, 
kteří se řádně omluvili z 2. termínu.  
 
Obor 2letý nástavbový zakončený maturitní zkouškou - DENNÍ 
 
PODNIKÁNÍ - DENNÍ studium  (se zaměřením na design interiérů)  

 předpokládaný počet přijatých žáků je 11 
 
Pořadí uchazečů bude sestaveno sestupně součtem bodů podle těchto kritérií:   

 Jednotné testy z českého jazyka – max. 50 bodů. Termín konání testů 13. 4. 2023 
nebo 14. 4. 2023 
 



 

  

 

 Jednotné testy z matematiky – max. 50 bodů. Termín konání testů 13. 4. 2023 
nebo 14. 4. 2023  

 Výsledky v 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru z předmětů CJL, ANJ, MAT 
(za známku 1 – získá uchazeč 5 bodů, za známku 2 – získá uchazeč 3  a za známku 
3 – získá 1 bod, za známku 4 a 5 získá uchazeč 0 bodů) – max. 15 bodů 

 
Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů bude nejdříve v pátek 28. dubna 2023 a nejpozději 2 dny 
po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem. Nahlížet do spisu bude možné v pátek 28. dubna 
2023 od 10:00–12:00 hodin v ředitelně školy.  
 
Součtem bodů za jednotné testy a další kritéria může uchazeč získat maximálně 115 bodů.  
Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek z jednotného testu z českého jazyka, poté z jednotného 
testu z matematiky a dále známka z CJL, ANJ a MAT za 1. pololetí 3. ročníku v tomto pořadí. 
Uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, jestliže v součtu získal minimálně 15 bodů. 
 
Pokud uchazeč nemůže z vážných důvodů (rodinných, zdravotních apod.) konat přijímací zkoušky, 
je třeba neúčast písemně omluvit ředitelce školy nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném 
pro přijímací zkoušku (§ 60c odst. 3  školského zákona).  
 
Náhradní termín pro konání jednotné přijímací zkoušky: 
10. května 2023  -  uchazeči,  kteří  se  řádně omluvili  na  1. termín  a  11. května 2023 –  uchazeči,  
kteří se řádně omluvili z 2. termínu. 
 
K přihlášce je třeba doložit ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce 
a dále kopii vysvědčení popř. výpis z vysvědčení za 1. pololetí 3. ročníku.   
V případě, že jste ve školním roce 2022/2023 žákem 3. ročníku učebního oboru, je třeba doložit 
výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce nejpozději do 30. září 2023. V případě, že žák výuční 
list nepředloží, rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání pozbývá platnosti. 
 
 
DÁLKOVÉ STUDIUM – zakončené maturitní zkouškou 
 
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST - 4leté dálkové studium   

 předpokládaný počet přijatých žáků je 20 
 
Pořadí uchazečů bude sestaveno sestupně součtem bodů podle těchto kritérií:   

 Jednotné testy z českého jazyka – max. 50 bodů. Termín konání testů 13. 4. 2023 
nebo 14. 4. 2023 

 Jednotné testy z matematiky – max. 50 bodů. Termín konání testů 13. 4. 2023 
nebo 14. 4. 2023  

 
Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů bude nejdříve ve pátek 28. dubna 2023 a nejpozději 2 dny 
po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem. Nahlížet do spisu bude možné v pátek 28. dubna 
2023 od 10:00–12:00 hodin v ředitelně školy.  
 
Součtem bodů za školní přijímací zkoušku může uchazeč získat maximálně 100 bodů.  
 
Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek z jednotného testu z CJL. 
Uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, jestliže v součtu získal minimálně 12 bodů. 
 
Pokud uchazeč nemůže z vážných důvodů (rodinných, zdravotních apod.) konat přijímací zkoušky, 
je třeba neúčast písemně omluvit ředitelce školy nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném 
pro přijímací zkoušku (§ 60c odst. 3 školského zákona).  
Náhradní termín pro konání jednotné přijímací zkoušky: 
10. května 2023   - uchazeči,  kteří  se  řádně  omluvili  na 1. termín  a  11. května  2023 – uchazeči, 
kteří se řádně omluvili z 2. termínu. 
 
K přihlášce je třeba doložit ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku ZŠ.   
 
 



 

  

 
 
PODNIKÁNÍ – 3leté dálkové studium   

 předpokládaný počet přijatých žáků je 20 
 
Pořadí uchazečů bude sestaveno sestupně součtem bodů podle těchto kritérií:   

 Jednotné testy z českého jazyka – max. 50 bodů. Termín konání testů 13. 4. 2023 
nebo 14. 4. 2023 

 Jednotné testy z matematiky – max. 50 bodů. Termín konání testů 13. 4. 2023 
nebo 14. 4. 2023  

 
Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů bude nejdříve 28. dubna 2023 a nejpozději 2 dny 
po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem. Nahlížet do spisu bude možné v pátek 28. dubna 
2023 od 10:00–12:00 hodin v ředitelně školy.  
 
Součtem bodů za oba jednotné testy může uchazeč získat maximálně 100 bodů.  
Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek z jednotného testu z CJL. 
Uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, jestliže v součtu získal minimálně 12 bodů. 
 
Pokud uchazeč nemůže z vážných důvodů (rodinných, zdravotních apod.) konat přijímací zkoušky, 
je třeba neúčast písemně omluvit ředitelce školy nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném 
pro přijímací zkoušku (§ 60c odst. 3 školského zákona).  
Náhradní termín pro konání jednotné přijímací zkoušky: 
10. května 2023  -  uchazeči,  kteří  se  řádně omluvili   na  1. termín  a  11. května 2023 – uchazeči, 
kteří se řádně omluvili z 2. termínu. 
 
K přihlášce je třeba doložit ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce 
a dále kopii vysvědčení popř. výpis z vysvědčení za 1. pololetí 3. ročníku.   
V případě, že jste ve školním roce 2022/2023 žákem 3. ročníku učebního oboru, je třeba doložit 
výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce nejpozději do 30. září 2023. V případě, že žák výuční 
list nepředloží, rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání pozbývá platnosti. 
 
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA - 2leté dálkové zkrácené studium   

 předpokládaný počet přijatých žáků je 48 
 

 Uchazeči o tento obor přijímací zkoušky nekonají a budou přijímáni v pořadí získaných 
bodů na základě průměru výsledků maturitního vysvědčení (nutno dodat ověřenou 
kopii). U uchazečů, kteří jsou v daném školním roce v maturitním ročníku, probíhá 
hodnocení na základě průměru výsledků vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení 
z 1. pololetí šk. roku 2022/2023. 
(ø od 1,00 do 1,10 – 25 bodů, ø od 1,11 do 1,20 – 24 bodů, ø od 1,21 do 1,30 – 23 
bodů, ø od 1,31 do 1,4 – 22 bodů, ø od 1,41 do 1,5 – 21 bodů, ø od 1,51 do 1,60 – 20 
bodů, ø od 1,61 do 1,70 – 19 bodů, ø od 1,71 do 1,80 – 18 bodů, ø od 1,81 do 1,9 – 17 
bodů, ø od 1,91 do 2,0 – 16 bodů, ø od 2,01 do 2,1 – 14 bodů, ø od 2,11 do 2,20 – 10 
bodů, ø od 2,21 do 2,30 – 8 bodů, ø od 2,31 do 2,40 – 7 bodů, od ø 2,41 do 2,50 – 6 
bodů, od ø 2,51 do 2,60 – 5 bodů, od ø 2,61 do 2,70 – 4 body, od ø 2,71 do 2,80 – 3 
body, od ø 2,81 do 3,00 – 2 body, od ø 3,01 do 3,20 – 1 bod, od ø 3,21 - 0 bodů 

 10 bodů získávají ti uchazeči, kteří doloží k přihlášce ke studiu Závěrečné vysvědčení 
o absolvování I. stupně hudebního oboru ZUŠ – ověřená kopie  

 5 bodů – při doložení vysvědčení o ukončení minimálně dvou let studia na ZUŠ v oboru 
hra na hudební nástroj, zpěv, výtvarném, literárně-dramatickém či tanečním oboru 
– ověřená kopie 

 4 body získávají ti uchazeči, kteří doloží k přihlášce ke studiu doklad o úspěšném 
ukončení vysokoškolského studia – ověřená kopie 

 3 body získávají ti uchazeči, kteří doloží k přihlášce ke studiu pravidelnou aktivní práci 
s dětmi v posledních 12 měsících - originál potvrzení (nedokládejte pracovní smlouvy, 
ale nechte si vystavit potvrzení!!!) 

 2 body získávají ti uchazeči, kteří doloží k přihlášce ke studiu výuku na hudební nástroj 
nebo výuku výtvarného či tanečního zaměření mimo ZUŠ – originál potvrzení 

 
 



 

  

 

 2 body za každý zaslaný dokument získávají ti uchazeči, kteří doloží prostou kopii 
osvědčení kurzu nebo semináře akreditovaného MŠMT v rámci dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků  

 1 bod za každý zaslaný dokument získávají ti uchazeči, kteří doloží k přihlášce 
prostou kopii osvědčení z neakreditovaného kurzu nebo semináře min. v rozsahu 
4 hodin zaměřeného na práci s dětmi  

 1 bod získávají ti uchazeči, kteří doloží jednorázovou práci s dětmi v předchozích 
12  měsících – originál potvrzení  

V případě, že některý dokument nebude dodán dle výše uvedených požadavků (ověřená 
kopie, originál potvrzení) nebude do bodového hodnocení zahrnut. 
 
Celkový počet bodů žák získá sečtením výše uvedených doložených dokumentů. V případě rovnosti 
bodů rozhoduje v následujícím pořadí průměr z odborných předmětů na maturitním vysvědčení, 
počet získaných bodů celkem mimo body za maturitní vysvědčení, počet získaných bodů 
za akreditované kurzy a semináře, známka z českého jazyka na maturitním vysvědčením, dále 
známka z cizího jazyka nebo matematiky.  
 
Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů bude v sobotu 22. dubna 2023. Nahlížet do spisu bude 
možné v pondělí 24. dubna 2023 od 7:00–9:00 hodin v ředitelně školy. 
 
K přihlášce je třeba doložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení + další dokumenty dle výše 
uvedených kritérií. V případě, že ještě uchazeč maturitní vysvědčení nemá (skládá MZ v termínu jaro 
2023), započítává se průměr známek z 1. pololetí posledního ročníku SŠ. Je třeba doložit prostou 
kopii tohoto vysvědčení popř. výpisu z vysvědčení. V případě přijetí je třeba maturitní vysvědčení 
doložit nejpozději do 30. 9. 2023.  
 
U oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika-dálkové zkrácené studium  žáci s nostrifikovaným 
vysvědčením nemohou požádat o nekonání společné části maturitní zkoušky a musí vždy konat 
maturitní zkoušku ze všech předmětů, tedy i z českého jazyka a literatury a z matematiky 
nebo cizího jazyka. 
 
V případě, že žák maturitní vysvědčení nepředloží, rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání pozbývá 
platnosti. 
 
DÁLKOVÉ STUDIUM – zakončené závěrečnou zkouškou 
 
PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ - 2leté dálkové studium   

 předpokládaný počet přijatých žáků je 20  
 

Uchazeči o tento obor přijímací zkoušky nekonají, budou přijímáni v pořadí průměru výsledků 
vysvědčení z 9. ročníku ZŠ – 2. pololetí popř. z 2. pololetí 8. ročníku, pokud žák ukončil docházku na 
ZŠ v 8. ročníku. Je třeba doložit ověřenou kopii vysvědčení z 9. (popř. 8.) ročníku. 
U žáků, kteří jsou ve školním roce 2022/2023 žáky 9. ročníku na ZŠ, se bude započítávat 1. pololetí 
2022/2023 na základě doloženého výpisu z vysvědčení. 
 
V případě stejného průměru bude o pořadí uchazečů rozhodovat známka z českého jazyka a dále 
pak z matematiky.  
 
Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů bude v sobotu 22. dubna 2023. Nahlížet do spisu bude 
možné v pondělí 24. dubna 2023 od 7:00–9:00 v ředitelně školy. 
 

3. Kritéria přijímacího řízení pro přijímání cizinců 
 

Na  základě  žádosti,  která  se podává  společně s přihláškou, se promíjí zkouška z českého jazyka. 
Znalost českého jazyka na úrovni nezbytné pro vzdělávání se ověří rozhovorem. 
Uchazeč bude do výsledného pořadí zařazen dle redukovaného hodnocení. 
Uchazeč s jiným rodným jazykem než českým může být na základě „Doporučení ŠPZ“ zařazen jako 
žák se SVP kategorie O. 
 
 



 

  

 
U oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika-dálkové zkrácené studium  žáci s nostrifikovaným 
vysvědčením nemohou požádat o nekonání společné části maturitní zkoušky a musí vždy konat 
maturitní zkoušku ze všech předmětů, tedy i z českého jazyka a literatury a z matematiky 
nebo cizího jazyka.  
 

4. Kritéria přijímacího řízení pro přijímání žáků z Ukrajiny 
 

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se 

promíjí na základě žádosti, která se podává společně s přihláškou, přijímací zkouška z českého 

jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, se ověří 

rozhovorem. 

 

  Cizinec  má  na  základě  žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání právo konat písemný test   

  jednotné přijímací  zkoušky  z  matematiky v ukrajinském jazyce. 

  Školní část přijímací zkoušky uchazeči konají v českém jazyce.  

Společně s žádostí podle odstavce 1, 2 nebo 3 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 

zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

Dokumenty, které jsou povinnou součástí přihlášky, mohou být nahrazeny čestným prohlášením. 

 
U oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika-dálkové zkrácené studium  žáci s nostrifikovaným 
vysvědčením/čestným prohlášením nemohou požádat o nekonání společné části maturitní zkoušky 
a musí vždy konat maturitní zkoušku ze všech předmětů, tedy i z českého jazyka a literatury 
a z matematiky nebo cizího jazyka. 

 
5. Oznámení výsledků přijímacího řízení 

 
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu 
uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. 
 
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na nástěnce ve vstupní hale školy – Znojemská 1027, 
Třebíč a na webových stránkách školy – www.appptrebic.cz v sekci „Pro uchazeče“. 
 
Termíny zveřejnění výsledků:  

 pro obor zkráceného studia - Předškolní a mimoškolní pedagogika a zakončené závěrečnou 
zkouškou - Pedagogika pro asistenty ve školství - 22. dubna 2023  

 pro obory zakončené maturitní zkouškou (Veřejnosprávní činnost – 4leté denní i 4leté 
dálkové, Podnikání – 2leté denní i 3leté dálkové a Předškolní a mimoškolní pedagogika 
4leté denní) -  nejdříve 28. dubna 2023 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení 
uchazeče Centrem. 

 
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle škola 
rozhodnutí o nepřijetí písemně; toto je třeba vyzvednout do 10 pracovních dnů od uložení zásilky, 
jinak je považováno za doručené.  
 
Odvolání podle § 60e odst. 3 školského zákona v platném znění je proti rozhodnutí ředitelky školy 
přípustné do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy. 
O odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu. 
 

6. Ostatní informace 
 

Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné odevzdat pro všechny obory do 1. března 2023. 
Na přihláškách pro všechny obory a formy vzdělávání je třeba potvrzení o zdravotní 
způsobilosti!!! 
U přihlášek zasílaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka. 
 
 

http://www.appptrebic.cz/


 

  

 
Uchazeč potvrdí úmysl nastoupit ke studiu předáním zápisového lístku škole, a to nejpozději 
do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným 
registračním kódem uchazeče (netýká se dálkového a nástavbového studia).  
 
V případě nenaplnění počtu žáků v jednotlivých oborech budou vyhlášena další kola přijímacího 
řízení.  
Ve 2. kole přijímacího řízení a  dalších vyhlášených kolech se jednotné přijímací zkoušky ani školní 
přijímací zkoušky nekonají. 
 
V Třebíči 11. ledna 2023          
 
 

     Ing. Renata Hrušková, MBA v. r. – ředitelka školy                                                                       
     

                  
 
 
 
Příloha č. 1   

 
 

Školní přijímací zkouška pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika  
4leté denní studium 

 
Zkouška se uskuteční formou strukturovaného odborného pohovoru, který se skládá z těchto částí: 

1. Sluchové – intonační a hudebně analytické 

 Uchazeč/ka si připraví jednu libovolnou lidovou píseň a tu bez doprovodu zazpívá 

 Uchazeč/ka dokáže přenést tón zahraný na klavír (pedagogem) do své hlasové 

polohy a zopakovat jej 

 Uchazeč/ka sluchovou analýzou dokáže určit počet zahraných tónů (pedagogem) 

na klavíru (1, 2 nebo 3) 

Max. počet bodů: 9 

2. Rytmické 

 Vytleskáním zopakuje jednoduchý rytmický celek 

Max. počet bodů: 5 

3. Interpretační 

 Obsahem pohovoru bude umělecky přednést krátkou báseň či říkanku pro děti 

(2-3 sloky)  

 Uchazeč/ka dokáže vlastními slovy vyprávět  libovolnou pohádku, nebo příběh, které 

si uchazeč/ka předem připraví. Hodnotí se práce s hlasem, dechem, výslovnost, 

vhodné tempo, řeč těla, vstup do role formou přímé řeči, schopnost improvizace. 

Maximální časový rozsah: 4-5 minut 

Max. počet bodů: 9 

Celkový max. počet bodů: 23        

 

 

 

 

 

 Ing. Renata Hrušková, MBA v. r. – ředitelka školy 

 

V Třebíči 11. ledna 2023 


