
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem       

státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, 266 37 Beroun, Česká republika 

IČO 47558415 

  

                Paní 

               …………………………………………. 

               …………………………………………. 

               ………………………………………….  

                

 

 Věc :  Pozvánka  na  konzultace 

Na základě rozhodnutí ředitele školy, kterým jste byla přijata ke vzdělávání  oboru vzdělání „ 

Předškolní a mimoškolní pedagogika“, Vás zvu k úvodním konzultacím, které se uskuteční ve dnech  

28. - 29. srpna 2021 

Zahájení :   Sobota  28. srpna  2021   v  8:00  

V případě nutnosti konání antigenních testů bude přístup do školy v 7:30. 

Co je nutné mít s sebou:  

1. Fotografii na studijní průkaz (rozměr 35 x 45 mm) + 30,- Kč za průkaz 

2. 500,- Kč  - jednorázový příspěvek na Radu rodičů (zdůvodnění příspěvku je na internetu). 

 

Dvouleté studium:  Co je nutné doložit do 10. srpna  2021  (pouze doporučeným 

dopisem).  

 

1. Výroční vysvědčení ze všech ročníků střední školy (stačí neověřené kopie), na které jste složili 

maturitní zkoušku (zkoušky), případně další doklady rozhodné pro uznávání předmětů. 

2.  Vysokoškolský index nebo výpis zápočtů a zkoušek (pouze v případě dokončeného studia). 

3. Pro každého z Vás připravím při nástupu ke studiu zápočtový list s uznáním dříve absolvovaných 

předmětů na střední nebo vysoké škole (příklad – Děj, Zem, Fyz, Mat, Bi, Che, atd.), který společně 

probereme a odsouhlasíme. Pokud jste předmět v předcházejícím vzdělávání na střední škole neměli, 

je nutné do konce studia vykonat rozdílovou zkoušku. 

Neposílejte vysvědčení z učebních oborů. 

 



4.    Doklad o zaměstnání ve školních a mimoškolních zařízeních. Slouží k uznání pedagogické praxe 

v předškolních a mimoškolních zařízeních (pouze v rejstříku MŠMT). 

5. Pokyny o zápisových lístcích na našich webových stránkách se se týkají pouze denního studia. 

Totéž platí pro úvodní seznamovací adaptační kurzy. 

 

Upozornění:  

1. Pokud do školy dne 28. srpna nenastoupíte nebo se doporučeným dopisem s udáním důvodu 

nepřítomnosti neomluvíte, budeme považovat Vaše studium za ukončené. 

2. V případě, že o studium již nemáte zájem, prosím o sdělení této skutečnosti na e-mail  

ladislav.sima@seznam.cz. Bude dána možnost přijetí jiným žákům. 

 

 

Poznámky: 

1. Výuka probíhá již od prvního dne v plném rozsahu (9 hodin včetně dvou třídnických). 

2. Celkem  se za rok uskuteční 28 dní konzultací (rozpis je na internetu). Žáci mohou mít 

maximálně 20% omluvenou absenci.  

3. Rozdělení do jednotlivých tříd dvouletého kombinovaného studia je určeno podle místa 

bydliště tak, abyste se mohli domluvit na společné dopravě. 

4. Parkování před školou není možné, je zde modrá zóna. Nejlepší je parkování „Pod dálnicí“ u 

autobusového a vlakového nádraží. Do školy je to chůzí 5 minut. 

5. Ubytování škola neposkytuje. 

6. Vstup do budovy není hlavním, ale bočním vchodem.  

 

V Berouně  10.  července  2021                                                              Mgr. Ladislav   Šíma 

                                                                                                      zástupce  ředitele pro DS 

 

Na našich webových stránkách postupně naleznete: 

1.  Zásady pro uznávání předmětů z přecházejícího vzdělávání. 

2.  Vysvětlení  k jednorázovému příspěvku do Rady rodičů při SPgŠ  Beroun (500,- Kč). 
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