INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA,
MLADÁ BOLESLAV, NA KARMELI 206

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/22
Přijímací řízení je v souladu s § 59 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
vyhláškou 671/2004, vyhláškou 394/2008, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb. - správní řád. Vzhledem k epidemiologické situaci jsou možné změny v dovednostních testech.

Čtyřletý maturitní obor:

Schválený max. počet přijatých žáků:

Předškolní a mimoškolní pedagogika
(75-31-M/01)

maximálně 30

Konají se přijímací zkoušky. Termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky konané formou centrálně
zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka a literatury v prvním kole přijímacího řízení.
Termín pro konání pohovoru a dovednostních testů z HV, VV, TV a čtenářských dovedností - 19. 4. 2021.
Druhý termín je stanoven na 20. 4. 2021. (O náhradní i druhý termín je třeba vždy požádat předem)
Kritéria
1. Uchazeč musí být hodnocen z chování známkou: velmi dobré
2. Rozhodujícími kritérii budou výsledek pohovoru, úspěšnost v jednotných písemných přijímacích zkouškách
z Českého jazyka, Matematiky a výsledky dovednostních testů.
Maximální počet bodů – 100 bodů - výsledek písemné přijímací zkoušky z ČJ 50 bodů a z Mat 10 bodů, 20 bodů z
odborných dovedností (TV, HV, VV, čtenářské dovednosti), 20 bodů z pohovoru (při pohovoru se zohledňuje i prospěch
z pololetí osmého ročníku ZŠ). Podmínkou přijetí je zisk nenulového počtu z jednotlivých odborných dovedností.
Uchazeč přiloží k přihlášce motivační dopis, ve kterém vysvětlí, proč má zájem o studium oboru.
Uchazečům bude zaslána elektronicky pozvánka k přijímacím zkouškám. Veškerá komunikace mezi ISŠ a uchazečem
probíhá elektronicky! Je nezbytně nutné, aby uchazeč uvedl na přihlášce funkční mailový kontakt na rodiče!
Výběr žáků bude proveden na základě těchto kritérií do naplněnosti oboru.
* Uchazeč přiloží k přihlášce lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke zvolenému oboru. Uchazeč musí být

schopen splnit v průběhu studia všechny sportovní kurzy (lyžařský, plavecký, sportovní, turistický). Bez tohoto
potvrzení není možné zahájit studium oboru.
Dovednostní testy:
VV – kresba grafických prvků podle vzoru (uchazeč si přinese tužku a pastelky)
HV – test hudebního sluchu (zazpívat zahraný akord – rozloženě, zazpívat píseň „Valčíček“ nebo „Ach synku, synku“)
Čtenářské dovednosti – četba předloženého textu – správná výslovnost, recitace připravené básně (logopedie)
TV – švihadlová školka, přeskoky švihadla snožmo vpřed za 1 min, skok z místa, člunkový běh a volejbal (odbíjení
obouruč vrchem a spodem o stěnu). Uchazeč si přinese sportovní oblečení a vhodnou sportovní obuv (neklouzavá a
světlá podrážka). Švihadlo si každý přinese svoje.
Pohovor – motivační rozhovor, včetně rozboru motivačního dopisu.
Škola bere v úvahu uchazeče se ZPS a se specifickými poruchami učení, pokud je k přihlášce přiložen příslušný doklad pedagogickopsychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.
V přihlášce je třeba označit na prvním místě hlavní cizí jazyk, vypsat, o který se jedná, a na druhém místě vypsat druhý cizí jazyk
pro výuku.
Uchazeč a zákonný zástupce mají právo na seznámení s výsledkem přijímacích zkoušek a na nahlédnutí do spisu před zveřejněním
seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů.
Odvolací řízení
Odvolací řízení bude probíhat v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád – odvolací lhůta po doručení rozhodnutí je
3 pracovní dny.
* Tyto další skutečnosti musí být dodány společně s přihláškou, v originálu nebo v kopii ověřené ředitelem základní školy. Na později doložené doklady nebude brán zřetel.

V Mladé Boleslavi dne 8. 1. 2021
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LÉKAŘSKÉ OSVĚDČENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU
Předškolní a mimoškolní
pedagogika
(dle § 1 odst. g vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího
řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících)

1. INFORMACE PRO LÉKAŘE
a) Uplatnění absolventa
Pedagogický pracovník v mateřských školách, školních družinách, domech dětí a mládeže,
domovech pro osoby se zdravotním postižením, diagnostických ústavech, klubech mládeže, centrech
volného času, dětských domovech, výchovných ústavech, školských zařízeních při nemocnicích, ve
speciálním školství a některých zařízeních sociálních služeb.
b) Informace o obsahu předmětu tělesná výchova, který musí žák absolvovat v plném rozsahu a bez
omezení
Tělesná výchova (2 – 6 hodin týdně)
- kondiční cvičení
- moderní a sportovní gymnastika
- atletika
- sportovní a netradiční hry
- hudebně pohybová výchova
- bruslení

Sportovní kurzy (jejich úspěšné absolvování je podmínkou ke klasifikaci)
- kurz plavání (rozsah 40 hodin, 2 hodiny týdně v jednom ročníku)
- kurz lyžování (rozsah 5 dní, sjezd a běh na lyžích)
- kurz sportovně – turistický (rozsah 5 dní)

2. POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU (vyplní příslušný praktický lékař)
Níže jmenovaný žák - uchazeč je schopen / není schopen vzdělávání a výkonu povolání
v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.
Příjmení a jméno žáka – uchazeče: …………………………………………………………….
Datum narození:

……………………...…………………………………….

Datum vystavení osvědčení:

……………………...…………………………………….

Razítko a podpis lékaře:

…...……………………………………………………….
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Příloha č. 1
Švihadlová školka:
10 krát
9 krát
8 krát
7 krát
6 krát
5 krát
4 krát
3 krát
2 krát
1 krát

přeskok snožmo
střídavě pravou a levou nohou
přeskok po pravé noze
přeskok po levé noze
snožmo se zkříženýma nohama
snožmo s točením švihadla vzad
snožmo s meziskokem
střídavě pravá, levá vzad
vajíčko snožmo, ruce před tělem překřížené
dvojšvih

Hudební dovednosti:
Hudební sluch – učitel zahraje základní akord (souzvuk tří tónů – například C dur, D dur, E dur…) a
uchazeč má za úkol zazpívat všechny tóny.
Následně zazpívá jednu z uvedených písní. Je třeba, aby uchazeč znal slova minimálně jedné sloky a
refrénu.
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