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Naše škola patří mezi nestátní střední školy. Majoritním vlastníkem školy je sklářská firma AGC Flat Glass Czech 
Teplice, přední výrobce plochých a automobilových skel v Evropě. Škola je zařazena do sítě středních odborných škol, působí 
ve formě akciové společnosti. 
 
Nosnou činností je výuka oborů vzdělání: 
V denní formě vzdělávání (určeno pro uchazeče s ukončeným základním vzděláním): 

• Informační technologie, kód 18-20-M/01 – ŠVP Technik ICT a průmyslové aplikace 

• Ekonomika a podnikání, kód 63-41-M/01 – ŠVP Ekonom a podnikání 

• Předškolní a mimoškolní pedagogika, 75-31-M/01 – ŠVP Učitel MŠ a vychovatel 

• Elektrikář, kód 26-51-H/01 – ŠVP Elektrikář a rozvodná zařízení 
V nástavbovém dálkovém studiu (je určeno pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem): 

• Mechanik elektrotechnik, kód 26-41-L/51 – ŠVP Elektrotechnik 

• Podnikání, kód 64-41-L/51 – ŠVP Ekonom a podnikání 
Ve zkráceném dálkovém studiu (je určeno pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou): 

• Elektrikář, 26-51-H/01 – ŠVP Elektrikář a rozvodná zařízení (ZDS) 

• Předškolní a mimoškolní pedagogika, 75-31-M/01 – ŠVP Učitel MŠ a vychovatel (ZDS) 
Dále pak celoživotní vzdělávání pro mateřskou firmu, organizace regionu a rekvalifikace pro potřeby Úřadu práce v Teplicích.  
Škola je zapojena do celé řady mezinárodních a vnitrostátních projektů. 
 
 
 

 

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 
Obor vzdělání: 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 
ŠVP – Učitel MŠ a vychovatel (ZDS) 

 
Pozn.: platí pro absolventy středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. 

Absolvent vzdělávacích programů konstruovaných na základě tohoto ŠVP se s ohledem na příslušnou 
specializaci: 

� uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, 
� jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve 

střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, 
� jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se 

pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
vysokoškolské vzdělání, 

� uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a 
vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost (např. denní a týdenní stacionáře pro děti a mládež, azylové 
domy pro matky v tísni, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, mateřská a rodinná centra apod.) 
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UČEBNÍ PLÁN 
 
Obor vzdělání: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 

ŠVP – Učitel MŠ a vychovatel (ZDS) 
 
Pozn.: platí pro absolventy středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou (roční konzultační hodiny). 
 

Vzdělávací okruhy 
I.   

roč. 
II.  

roč. ŠVP 

Všeobecně vzdělávací 
předměty 

 
0 

 
0 

 
0 

Odborné předměty  
220 

 
180 

 
400 

 Pedagogika 30 20 50 
 Psychologie 30 20 50 
 Didaktika 20 x 20 
 Výtvarná výchova s metodikou 20 30 50 
 Hudební výchova s metodikou 20 30 50 
 Dramatická výchova s metodikou 20 x 20 
 Tělesná výchova s metodikou 20 x 20 
 Hra na hudební nástroj 20 30 50 
 Biologie dítěte 20 10 30 
 Literární a jazykové praktikum 20 x 20 
 Praxe x 40 40 
Volitelné předměty 0 20 20 
 Výtvarná výchova - specializace x 20 20 
 Hudební výchova - specializace x 20 20 
Celkem 220 200 420 

 


