
 
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ 

A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA  

Plzeň, Klatovská 109  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

arakteristika ŠVP  Ch PEDAGOGICKÉ LYCEUM 
 

Popis uplatnění absolventa v praxi 
Absolventi jsou připravováni pro další studium na vysokých a vyšších odborných školách, zejména 

v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce, sociologie, kulturní 

antropologie, mediální studia, jazyková studia nebo v oborech připravujících učitele všeobecně 

vzdělávacích předmětů a vychovatele. Díky základům v oblasti práva a správního řízení mají 

předpoklady také pro práci asistenta pedagoga nebo pro pomoc v rodině při individuálním 

vzdělávání dětí, podle studované specializace se mohou uplatnit v oblasti volného času a zájmové 

činnosti dětí a dospělých. 

Kompetence absolventa 

Absolventi mají přehled o pedagogické profesi, rozumí cílům a strategiím ve vzdělávání dětí i 

dospělých. Osvojili si základy pedagogických disciplín, základní vědomosti a dovednosti 

z psychologie. Absolventi zaměření Humanitní studia mohou pokračovat v dalším studiu na VŠ nebo 

využít vysokou úroveň znalosti jazyků v jakémkoliv povolání. Absolventi zaměření Tělesná výchova 

vedle vyšší tělesné výkonnosti ovládají teorii i praktické dovednosti hlavních druhů sportu a 

dovednosti samostatně organizovat tělovýchovný proces a různé druhy tréninku. 

Uplatnění absolventa 

 Možnost studia na VŠ humanitního typu a VOŠ  

 Absolventi získávají předpoklady pro práci asistenta pedagoga a pedagoga volného času 

Absolventi obdrží osvědčení EUROPASS. 

 Žáci jsou přijímáni na základě výsledků dosažených na základní škole v 8. ročníku a v pololetí 

9. ročníku a dle výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z 

matematiky 

 Pro studijní zaměření tělesná výchova požadujeme posudek o zdravotní způsobilosti ke 

vzdělávání se zaměřením na sport a tělesnou výchovu, který vydává poskytovatel v oboru 

tělovýchovného lékařství.    

. 

 

a/ všeobecně vzdělávací 

 Český jazyk a literatura  

 Cizí jazyk 1, 2    

 Dějepis  

 Občanská nauka 

 Matematika  

 Fyzika  

 Chemie  

 Biologie  

 Zeměpis  

 Tělesná výchova 

 Hudební výchova 

 Výtvarná výchova 

 Výpočetní technika 

 Technika administrativy  
 

b/ odborné 

 Pedagogika 

 Psychologie 

 Etická výchova 

 Právo 

 Ekonomika 

 Praxe 

 Sportovní hry 

 Plavání 

 Teorie TV 

 Humanistika – dějiny umění, mediální 

výchova, moderní dějiny 

 Konverzace v cizím jazyce 

  

 

Podmínky přijetí 

SEZNAM POVINNÝCH PŘEDMĚTŮ 
 

(Čtyřletý, poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou) 

odvozeného z rámcového vzdělávacího programu 
pro obor vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum     

     (zaměření Tělesná výchova, Humanitní studia)  
 
 
 


