BOLESLAVSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, s.r.o.,
Viničná 463, 293 01 Mladá Boleslav
Firma je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 51477
IČ 251 21 367
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Organizace dvouletého kombinovaného studia
Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

Školní rok: 2022/2023

1. pololetí:
2. pololetí:

01. 09. 2022 – 30. 01. 2023
01. 02. 2023 –30. 06. 2023 pro 1. ročník (pro 2. ročník studium končí
dnem vykonání ústní části maturitní zkoušky)
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 – 03. 01. 2023

Kombinované studium znamená výuka prezenční a e-learning.
Výuka prezenční: povolená absence je 20% za pololetí
I.DK1, I.DK2 – výuka zpravidla druhý víkend v měsíci od 08.00 do 17.00 hodin, zahájení
výuky - víkend 10. – 11. 09. 2022.
I.DK3, I.DK4 – výuka zpravidla čtvrtý víkend v měsíci od 08.00 do 17.00 hodin, zahájení
výuky - víkend 24. – 25. 09. 2022.
II.DK1,II.DK2 – výuka zpravidla první víkend v měsíci od 08.00 do 17.00 hodin, zahájení
výuky - víkend 03. - 04. 09. 2022.
II.DK3 – výuka zpravidla třetí víkend v měsíci od 08.00 do 17.00 hodin, zahájení výuky víkend 17. - 18. 09. 2022.

E-learning: organizuje každý vyučující ve svém předmětu, MOODLE – podklady ke
studiu, žáci přístupové údaje obdrží v průběhu září.

Vyučované předměty:
Výuka probíhá v BLOCÍCH á 5 vyučovacích hodin, za víkend 4 bloky
PED, PSY, SPE, HAM, VYM, HRA, LPR - 2 bloky za pololetí
OSV - 1 blok za pololetí
Rozvržení předmětů žáci získají na webu školy (studium-Rozvrh hodin – kombinovaná
studia)
Součástí výuky je pedagogická praxe v rozsahu 60 hodin za pololetí v libovolném školním
zařízení v místě bydliště, může být i zařízení, kde jsou zaměstnaní. Žáci zpracovávají

pedagogický deník (v 1. ročníku v 1. pololetí minimálně 7 náslechů+3 přípravy na řízenou
činnost, v ostatních pololetích minimálně 10 příprav z řízené činnosti – vzor předá třídní). Praxe
probíhá na základě smlouvy – přinést ve třech výtiscích oboustranně na 1. blok vyučování.
Smlouvy budou zaslány emailem. Vedoucí praxe zpracuje na konci pololetí na žáka hodnocení,
které je podkladem pro známku z UPR, tiskopis zašle třídní.

Klasifikace:
-

za 1. a 2. pololetí, průběžné i hodnocení za pololetí viz Bakaláři, přístupové údaje žáci
získají v průběhu září

-

četnost hodnocení stanoví předmětová komise

-

hodnocení – forma a obsah – stanovují vyučující jednotlivých předmětů

-

informaci o podmínkách hodnocení předá žákům vyučující v 1. bloku vyučovaného
předmětu

Uzavírání klasifikace za dané pololetí – vždy k pátku před datem klasifikační rady (upřesní
se), 1. pololetí - cca polovina ledna pro 1. a 2. ročník, 2. pololetí - polovina června pro 1. ročník,
polovina dubna pro 2. ročník
Uzavírání studia 2. ročníku: podklady získají ve 2. pololetí 1. ročníku
- společná, státní část se nekoná, je uznaná na základě předchozího maturitního vysvědčení
- MZ ústní =

povinná zkouška z pedagogiky a psychologie
nepovinná zkouška z předmětu SPE, HAM, VYM (max. 2 předměty)

- součástí ústní MZ je obhajoba maturitní práce (MP) = vypracování maturitní práce na
téma z didaktiky pedagogických činností, témata daná školou, může být i vlastní téma, které
projde schválením předmětové komise – téma nutno zvolit do konce září 2. ročníku, zároveň
zvolit vedoucího maturitní práce, do konce září 2. ročníku dodat potvrzení o jeho
pedagogické způsobilosti, vedoucí MP musí mít minimálně 2 roky pedagogické praxe, musí
mít pedagogické vzdělání, nemusí již ve školství pracovat (mateřská, důchod, jiné
zaměstnání…)
- termíny všech kroků k uzavírání studia předá žákům třídní učitel

V Mladé Boleslavi dne 20. 06. 2022

Vypracovala: Mgr. Kateřina Suchá

