Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace

Kritéria přijímacího řízení – dálková forma studia
obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
pro školní rok 2013/2014
předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve všech kolech: 30 (z toho počet míst na odvolání 0)
předpokládaný počet přijímaných uchazečů v dalším kole: 21 (z toho počet míst na odvolání 0)
1. Hodnocení prospěchu ze základní školy (celkový počet 26 bodů)
 hodnotí se prospěch za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. ročníku základní školy (každý ročník se hodnotí
zvlášť podle hodnotící stupnice).
 hodnotící stupnice má 10 bodů :
za prospěch 1,00 – 1,00 ……10 bodů
za prospěch 1,01 – 1,15 …… 9 bodů
za prospěch 1,16 – 1,20 …… 8 bodů
za prospěch 1,21 – 1,30 …… 7 bodů
za prospěch 1,31 – 1,40 …… 6 bodů
za prospěch 1,41 – 1,50 …… 5 bodů
za prospěch 1,51 – 1,60 …… 4 body
za prospěch 1,61 – 1,70 …… 3 body
za prospěch 1,71 – 1,80 …… 2 body
za prospěch 1,81 – 1,90 …… 1 bod
 uchazeči, kteří dosáhnou známky výborný (1) na konci 1. pololetí 9. třídy v českém jazyce, v cizím jazyce,
získávají 3 body za každý takto hodnocený předmět, při dosažení známky chvalitebný (2) ve jmenovaných
předmětech 2 body, při dosažení známky dobrý (3) ve jmenovaných předmětech 1 bod. Při dosažení známky
dostatečný (4) nebo nedostatečný (5) v kterémkoli předmětu 1. pololetí 9. třídy, uchazeč nesplnil podmínku
přijetí.
2. Hodnocení přijímací zkoušky
hudební výchova:
• hudební předpoklady (0 – 7)
• zpěv písně: tonální cítění - intonace, transpozice a analýza akordů (0 – 3 body)
• opakování rytmického úryvku (0 – 2 bodů)
• znalost notopisu v houslovém a basovém klíči - celkem 15 znaků (0 – 2 body)
• znalost hry na hudební nástroj na základě předvedeného výkonu (0 – 2 body)
• pokud uchazeč dosáhne u zkoušky 0 bodů ze zpěvu písně nebo opakování rytmického úryvku
• považuje se, že u zkoušky neuspěl.
jazyková výchova:
• četba neznámého textu s ohledem na čistou výslovnost, správnou artikulaci a modulaci (0 – 4
body)
• převyprávění zadaného textu s ohledem na vyjadřovací pohotovost, plynulost, přirozenost,
bohatost slovní zásoby (0 – 6 bodů)
• pokud uchazeč dosáhne u zkoušky v části četba neznámého textu 0 bodů (vada řeči, která
znemožňuje, aby byl uchazeč mluvním vzorem), považuje se, že u zkoušky neuspěl
3. Hodnocení dalších skutečností
Uchazeč, který pracuje v oboru a tuto skutečnost doloží písemným sdělením svého zaměstnavatele, získává bod.
4. Pořadí uchazečů
Pořadí uchazečů se stanoví jejich seřazením podle vypočteného celkového součtu bodů v sestupném pořadí. Uchazeči,
kteří neuspěli v některé části zkoušky se posuzují, jako by u zkoušky neuspěli.
5. Pokud dojde k rovnosti bodů,
pak jsou uchazeči s rovnosti bodů seřazeni podle vyššího bodového hodnocení z následujících částí přijímací zkoušky v
pořadí:
1. hudební výchova
2. jazyková výchova
3. lepší známka z českého jazyka na konci 1. pololetí 9. třídy.
V Krnově dne 15. 5. 2013

Mgr. Jana Chlebovská
ředitelka školy

