VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ,
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM,
PRAHA 6, EVROPSKÁ 33

Ředitel Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, Střední odborné školy pedagogické a Gymnázia,
Praha 6, Evropská 33
vyhlašuje
ve smyslu § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní
rok 2021/2022 v těchto oborech vzdělání, jejichž absolvováním dosáhne uchazeč
středního vzdělání s maturitní zkouškou:
79 – 41 – K/41
78 – 42 – M/03
75 – 31 – M/01

Gymnázium
(denní forma vzdělávání, čtyřleté)
Pedagogické lyceum
(denní forma vzdělávání, čtyřleté)
Předškolní a mimoškolní pedagogika
(denní forma vzdělávání, čtyřleté)

V rámci přijímacího řízení do všech oborů vzdělání se koná přijímací zkouška, a to
v těchto termínech:
a)

Jednotná přijímací zkouška – povinná pro všechny maturitní obory (písemný test
z českého jazyka a literatury a z matematiky)
1. termín
12. 4. 2021 (ve škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)
2. termín
13. 4. 2021 (ve škole uvedené v přihlášce v 2. pořadí)
Termíny budou upřesněny dle vývoje epidemiologické situace.

b)

Školní přijímací zkouška na obory Gymnázium a Předškolní a mimoškolní
pedagogika se bude konat odpoledne v den jednotné přijímací zkoušky.

Přihlášky ke studiu podávají uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů řediteli školy
do 1. 3. 2021.
Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně
ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a kteří při přijímacím řízení splnili
podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. O přijetí
uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.
V Praze dne 26. 1. 2021
Č.j. 27/2021
Mgr. Ing Pavel Žďárský, Ph.D.
ředitel školy
Příloha: Kritéria v jednotlivých oborech vzdělání
Adresa: VOŠ, SOŠP a Gymnázium, Evropská 330/33, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Tel.: + 420 233 091 261 • E-mail: info@pedevropska.cz • www.pedevropska.cz

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku
oboru vzdělání 79 – 41 – K/41 Gymnázium
Předpoklady
Předpokladem ke zvolenému studiu jsou velmi dobré vědomosti ze společenskovědních a jazykových
předmětů a hlubší zájem o výtvarnou nebo hudební výchovu.
Přijímací zkouška
1. Jednotná přijímací zkouška formou písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky
je centrálně zadávaná pro všechny uchazeče o studium v oborech zakončených maturitní zkouškou.
Uchazeč vykoná zkoušku v obou školách uvedených v přihlášce a započítává se mu lepší výsledek
dosažený v českém jazyce a literatuře a lepší výsledek dosažený v matematice.
2. Školní přijímací zkouška se koná z hudební nebo výtvarné výchovy podle volby uchazeče
Hudební výchova:
Při ověřování hudebních předpokladů je posuzován zpěv lidové písně podle vlastní volby bez
doprovodu, sluchová analýza (např. rozlišení tónů ve dvojzvuku) a smysl pro rytmus.
Uchazeči mohou předvést hru na hudební nástroj; k této dovednosti bude přihlédnuto.
Výtvarná výchova:
Zahrnuje kresbu složitější přírodniny měkkým materiálem a výtvarné vyjádření krátkého literárního
textu (pohádky nebo povídky) s využitím figurální kompozice.
Hodnocení
Test z českého jazyka a literatury: 0–50 bodů.
Test z matematiky: 0–50 bodů.
Zkouška z hudební nebo výtvarné výchovy: 0–30 bodů
Prospěch ze základní školy (odpovídajících klasifikačních období víceletého gymnázia) – průměrný
prospěch za 1. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku: 0–10 bodů.
Z dílčích výsledků je stanoven výsledek celkový.
Celkem je možno získat nejvýše 140 bodů.
Při rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje o pořadí vyšší počet bodů za test z českého jazyka a literatury
Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 30

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku
oboru vzdělání 78 – 42 – M/03 Pedagogické lyceum
Předpoklady
Předpokladem ke studiu jsou dobré vědomosti ze všeobecně vzdělávacích předmětů a hlubší zájem
o pedagogiku a psychologii, hudební, výtvarnou nebo tělesnou výchovu a humanitně zaměřené předměty.
Podmínkou je zdravotní způsobilost uchazeče (vyjádření lékaře na přihlášce ke studiu).
Přijímací zkouška
Jednotná přijímací zkouška formou písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky je
centrálně zadávaná pro všechny uchazeče o studium v oborech zakončených maturitní zkouškou. Uchazeč
vykoná zkoušku v obou školách uvedených v přihlášce a započítává se mu lepší výsledek dosažený v českém
jazyce a literatuře a lepší výsledek dosažený v matematice.
Hodnocení
Test z českého jazyka a literatury: 0–50 bodů.
Test z matematiky: 0–50 bodů.
Prospěch ze základní školy (odpovídajících klasifikačních období víceletého gymnázia) – průměrný
prospěch za 1. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku: 0–10 bodů.
Z dílčích výsledků je stanoven výsledek celkový.
Celkem je možno získat nejvýše 110 bodů.
Při rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje o pořadí vyšší počet bodů za test z českého jazyka a literatury
Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 30

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku
oboru vzdělání 75 – 31 – M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Předpoklady
Předpokladem pro studium jsou dobré vědomosti ze společenskovědních a jazykových předmětů
a požadovaná úroveň hudebních, výtvarných, pohybových a verbálních schopností - výrazný mluvený projev
a výslovnost bez závad. Podmínkou je zdravotní způsobilost uchazeče (vyjádření lékaře na přihlášce ke
studiu).
Přijímací zkouška
1. Jednotná přijímací zkouška formou písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky je
centrálně zadávaná pro všechny uchazeče o studium v oborech zakončených maturitní zkouškou. Uchazeč
vykoná zkoušku v obou školách uvedených v přihlášce a započítává se mu lepší výsledek dosažený
v českém jazyce a literatuře a lepší výsledek dosažený v matematice.
2. Školní přijímací zkouška se skládá z těchto praktických částí:
Mluvený projev
Přednes připraveného básnického nebo prozaického textu dle vlastní volby zpaměti v rozsahu
dvou minut, výrazné čtení neznámého prozaického textu a přečtení krátkého textu na prověření
výslovnosti.
Hudební výchova
Zpěv lidové písně podle vlastní volby bez doprovodu, sluchová analýza (např. rozlišení tónů ve
dvojzvuku) a posouzení smyslu pro rytmus. Uchazeči mohou předvést hru na hudební nástroj;
k této dovednosti bude přihlédnuto.
Výtvarná výchova
Kresba složitější přírodniny měkkým materiálem a malba temperovými barvami.
Tělesná výchova
a) Povinná akrobatická sestava.
Popis: ze stoje výkrokem váha předklonmo na pravé (levé), upažit - zpět do stoje, připažit odrazem obounož dva kotouly vpřed (1. do dřepu, 2. do sedu, vzpažit, hluboký předklon) kotoul vzad do vzporu dřepmo, vzpřim - vazba dvou gymnastických skoků (nůžkový skok,
dálkový skok, jelení, aj. dle vlastní volby) - celý obrat - přemet stranou.
b) Posouzení hudebně pohybových schopností (taneční pohybová improvizace v ¾ rytmu).
c) Výkonnostní testy (sed - leh, skok z místa, test obratnosti, výdrž ve shybu v nadhmatu).
Hodnocení
Test z českého jazyka a literatury: 0–50 bodů.
Test z matematiky: 0–50 bodů.
Praktické zkoušky z hudební výchovy, výtvarné výchovy, tělesné výchovy a mluveného projevu: z každé
z těchto zkoušek 0–10 bodů.
Prospěch ze základní školy (odpovídajících klasifikačních období víceletého gymnázia) – průměrný
prospěch za 1. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku: 0–10 bodů.
Z dílčích výsledků je stanoven výsledek celkový.
Celkem je možno získat nejvýše 150 bodů.
Při rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje o pořadí vyšší počet bodů za školní přijímací zkoušku.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 60

