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Požadavky k přijímací zkoušce pro studijní obor
78-42-M/03 Pedagogické lyceum
Školní vzdělávací program: „Školní vzdělávací program pro Pedagogické lyceum“
(denní forma, do 30 žáků)
Žáci jsou hodnoceni na základě následujících kritérií:
 Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů z
- českého jazyka a matematiky (výsledek zohledněn 70 %).
 Prospěch na základní škole z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku (výsledek zohledněn 30 %).

 Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní roky
2016/2017 a 2017/2018 - umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění
v celorepublikovém kole – za každou soutěž bude uchazeči přičten 1 bod.
Nezbytnou součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
Nabídka nepovinných předmětů a zájmových útvarů (otevřeno dle zájmu žáků):
Jazykové
 Příprava na Goethe – Zertifikat
 Příprava na FCE
 Přípravné semináře k maturitě z českého jazyka a literatury
 Přípravné semináře k maturitě z cizích jazyků
 Latina
 Basic English
 Kreativní čeština
 Francouzský jazyk pro začátečníky
 Kroužek ruského jazyka
Sportovní
 Sportovní hry
 Futsal a florbal
 Volejbal
 Basketbal
 Badminton
Umělecké
 Orchestr GJB a SPgŠ
 Pěvecký sbor GJB a SPgŠ
 Základy hry na hudební nástroj
 Základy hry na klavír
 Klavírní doprovod písní pro pokročilé

Ostatní
 Školní časopis LITERO
 Chemické praktikum
 Cvičení z matematiky
 Cvičení z chemie
 Naší přírodou
 Logika
 Filmový klub
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
ČESKÉ REPUBLIKY
UČEBNÍ PLÁN
studijního oboru
78-42-M/03 PEDAGOGICKÉ LYCEUM
ŠVP: „Školní vzdělávací program pro pedagogické lyceum“
Denní studium absolventů základní školy
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
Vyučovací předměty
1.
2.
3.
4.
Celkem
32
28
28
28
1. Všeobecně vzdělávací předměty
116
Český jazyk a literatura
3
3
4
5
15
Cizí jazyk I
3
3
4
3
13
Cizí jazyk II
2
2
3
3
10
Dějepis
2
2
1
1
6
Zeměpis
2
2
4
Občanská nauka
2
3
5
Matematika
4
4
4
4
16
Biologie
2
2
2
6
Fyzika
2
2
4
Chemie
2
1
3
Výpočetní technika
2
1
2
1
6
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
Pedagogika
2
2
2
6
Psychologie
2
2
2
6
Hudební výchova
2
2
Výtvarná výchova
2
2
Dramatická výchova
2
2
Konverzace v cizím jazyce
2
2
4
4
4
2. Volitelné - specializace
12
Specializace - hudební výchova
Specializace - výtvarná výchova
4
4
4
Specializace - dramatická výchova
12
Specializace - tělesná výchova
Specializace - humanitní studia
Celkem
32
32
32
32
128
























Dělení vyučovacích hodin na skupiny stanovuje ředitelka školy v souladu s §2, písm. b), vyhlášky č. 492/2005, o krajských normativech,
v platném znění.
Český jazyk a literatura – vychází ze vzdělávacích oborů Český jazyk a Estetické vzdělávání.
Cizí jazyk I a II vychází se vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání a komunikace – vzdělávání a komunikace v cizím jazyce. Cizí jazyk I je
Anglický jazyk. Předpokládá se vstupní úroveň A1 a výstupní úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cizí jazyk II
volí žák z nabídky – Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk. U Cizího jazyka II se nepředpokládá žádná vstupní úroveň a výstupní
úroveň se předpokládá A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Dějepis – vychází z obsahu vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání.
Občanská nauka – vychází z obsahu vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání a Ekonomické vzdělávání
Matematika – vychází ze vzdělávací oblasti Matematické vzdělávání.
Fyzika – vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání – Fyzikální vzdělávání.
Chemie – vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání – Chemické vzdělávání.
Biologie – vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání, Biologické a ekologické vzdělávání a průřezových témat Občan
v demokratické společnosti a Člověk a životní prostředí.
Zeměpis – vychází ze současných požadavků moderní doby zaměřující se zejména na teoretické poznatky z oblasti Přírodovědného vzdělávání
a průřezových témat Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí a Informační a komunikační technologie.
Pedagogika – vyučovací předmět Pedagogika vychází z obsahového okruhu Pedagogicko-psychologické vzdělávání. Součástí předmětu
Pedagogika je odborná pedagogická praxe. Praxe probíhá v různých typech výchovně vzdělávacích zařízení pod vedením kvalifikovaných
pedagogů. Rozsah praxe činí celkem 4 týdny za studium, 2 týdny ve druhém ročníku a 2 týdny ve třetím ročníku. Podmínkou ukončení studia je
absolvování odborné pedagogické praxe v plném rozsahu do konce 4. ročníku studia.
Psychologie – vyučovací předmět Psychologie vychází z obsahového okruhu Pedagogicko-psychologické vzdělávání.
Hudební výchova – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Estetické vzdělávání. Z uvedeného vzdělávacího oboru zahrnuje učivo
Hudební nauky, Dějin hudby a Hudební výchovy v praktických činnostech.
Tělesná výchova – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Vzdělávání pro zdraví. Obsah předmětu je tvořen praktickými činnostmi
z různých oblastí sportu. Žáci se mohou v průběhu studia (zpravidla v prvním nebo druhém ročníku) nepovinně účastnit lyžařského kurzu, který
je organizován pro předmět Specializace-tělesná výchova. Musí však splnit podmínku, že nejsou z hodin tělesné výchovy úplně nebo částečně
uvolněni.
Výtvarná výchova vychází z oblasti estetického vzdělávání. Obsah předmětu je tvořen jednak praktickou složkou – výtvarná tvorba a praktické
činnosti, jednak teoretickou složkou- teorií výtvarného umění a estetiky a dějinami českého a světového výtvarného umění a kultury.
Dramatická výchova - vzdělávací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání. Obsah předmětu je tvořen převážně praktickými
činnostmi. Učivo zahrnuje také teorii a metodiku dramatické výchovy a vybrané kapitoly z dějin divadla.
Výpočetní technika – vychází ze vzdělávací oblasti Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, zcela pokrývá průřezové téma
Informační a komunikační technologie a částečně průřezové téma Člověk a svět práce v okruhu práce s informacemi, vyhledávání,
vyhodnocování a využívání informací podle požadavků uvedených v RVP.
Specializace – volitelné; jsou realizované ve vyučovacích předmětech Specializace - hudební výchova, Specializace - výtvarná výchova,
Specializace - tělesná výchova, Specializace - dramatická výchova, Specializace – humanitní studia, Specializace – živé jazyky. Zvolený předmět
zakládá žákovi povinnost z něj složit maturitní zkoušku.
o Specializace – dramatická výchova; součásti výuky je povinný dramatický kurz v inspirativním prostředí. Kurz v rozsahu tří dnů je zařazen
do 2. ročníku. Absolvování kurzu je do ukončení studia povinné. Maturitní zkouška je konána formou ústní a praktické zkoušky.
o Specializace – tělesná výchova - vychází ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova a sport a navazuje na obor Vzdělávání pro zdraví. Povinnou
součástí učiva je absolvování výuky plavání (zařazeno zpravidla ve 2. ročníku), lyžařského kurzu (zařazeno zpravidla ve 2. ročníku),
cyklistického kurzu (zařazeno zpravidla ve 2. ročníku) a pěšího turistického kurzu (zařazeno zpravidla ve 3. ročníku). Bez jejich absolvování
není možné uzavřít studium oboru. Maturitní zkouška je konána formou ústní a praktické zkoušky.
o Specializace - výtvarná výchova; kurz v rozsahu pěti dnů je zařazen do 2. ročníku a je zaměřen na malbu, kresbu a akční tvorbu v plenéru.
Absolvování kurzu je do ukončení studia povinné. Maturitní zkouška je konána formou ústní a praktické zkoušky.
o Specializace – humanitní studia; vycházejí a rozšiřují znalosti Společenskovědního vzdělávání. Maturitní zkouška je konána formou zkoušky
ústní a maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.
o Specializace - hudební výchova; předmět vychází ze vzdělávacího oboru Estetické vzdělávání. Zahrnuje učivo Dějin hudby, Hudební nauky,
Hudební výchovy v praktických činnostech a Hry na hudební nástroj. Maturitní zkouška je konána formou ústní a praktické zkoušky.
V závěru 3. ročníku vypracují žáci dlouhodobou ročníkovou práci na zvolené téma ve vybraném vyučovacím předmětu. Ročníková práce je
pro všechny žáky do ukončení studia povinná.

