
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
Jednotné přijímací zkoušky jsou pro všechny uchazeče o maturitní obory 
povinné a jsou zadávány celostátně. Školní přijímací zkoušky se u nás 
nekonají.

Dalšími kritérii pro přijetí jsou výsledky dosažené na základní škole, které 
můžete s předstihem konzultovat v našem poradenském centru:

- dobrý zdravotní stav doložený lékařským potvrzením na přihlášce 

ke studiu,

- zájem o obor dokladovaný ze základní školy, 

- výsledky žáka dosažené na základě odborných či zájmových 

činností. 


Po posouzení výše uvedených kritérií rozhodne ředitel školy o přijetí 
jednotlivých uchazečů ke studiu do prvního ročníku ve školním roce 
2021/2022. 


PORADENSKÉ CENTRUM  
PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA NAŠÍ ŠKOLE 

Také ve školním roce 2020/2021 v rámci školního poradenství otevíráme 
pro zájemce o studium a jejich rodiče poradenské centrum. 

Cílem je konzultovat s uchazeči a jejich rodiči dosavadní výsledky 
na  základní škole, zjistit představy o dalším uplatnění v  oborech, které 
nabízí  naše škola, poradit s  výběrem oboru a poskytnout konkrétní 
informace o možnostech přijetí ke studiu pro školní rok 2021/2022.

Poradenské centrum lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické 
domluvě na čísle 469 630 249, 733 712 599. 


Srdečně Vás zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

středa  25. 11. 2020  od 11:30 do 17:00 hodin 
středa  20. 1. 2021  od 11:30 do 17:00 hodin 

budova školy Víta Nejedlého 482, Chrudim  

www.hotelovaskola.bohemia-chrudim.cz tel. 733 712 599



PEDAGOGICKÉ LYCEUM 78-42-M/03 

Tělesná výchova a sport 
O bor je specifický až sedmi hodinami tělesné výchovy týdně 

(praktická tělesná výchova + teoretické hodiny). Jednotlivé třídy 
jsou zaměřené na  kopanou a ostatní sporty. Chlapci, kteří mají 

fotbalovou výkonnost na úrovni celostátních soutěží, mohou pokračovat 
v tréninkovém procesu a  aktivní fotbalové činnosti ve Sportovním 
centru mládeže MFK Chrudim, které je se školou personálně 
propojeno. Žáci jiných sportovních odvětví po ukončení výuky pokračují 
v mimoškolních aktivitách ve svých sportovních oddílech či jiné zájmové 
činnosti. 


- pracujeme s dětmi (MŠ, školní družiny, kroužky, školní akce)

- zaměření na sport (kopaná, atletika, florbal, basketbal, badminton, 

plavání, rychlobruslení apod.)

- sportovní kurzy (adaptační, cyklistický, vodácký, lyžařský)

- kvalifikační kurzy (masér, tejpování, nutriční poradce, animátor)

- nacházíme okamž ité uplatnění po studiu střední školy jako 

vychovatelé, asistenti pedagoga, jsme připraveni k  dalšímu  studiu 
na vysoké škole  

www.hotelovaskola.bohemia-chrudim.cz tel. 733 712 599

Trojnásobní vítězové mistrovství republiky středních škol v  kopané 
(2014, 2015 a 2016) a mezinárodního superpoháru



PEDAGOGICKÉ LYCEUM 78-42-M/03 

Humanitní studia 
Z ákladem studia jsou nejen všeobecně vzdělávací předměty, ale 

zejména předměty oblasti humanitní, cizí jazyky, psychologie 
a pedagogika. V prvním ročníku také žáci rozvíjejí své schopnosti 

v oblasti hudební, výtvarné a dramatické výchovy. Od druhého ročníku si 
žáci postupně osvojuj í vědomosti z  oblasti společenskovědní 
a  humanitní, jsou vedeni k  tvorbě samostatných výstupů, získávají 
didaktické dovednosti, které využívají při  realizaci samostatně vedené 
vyučovací hodiny, učí se pracovat s chybou, objektivní kritikou a  jsou 
vedeni k vlastnímu sebehodnocení. 


- studujeme pedagogiku, psychologii

- rozví j íme svoje manuální dovednosti , tvoř ivost a  kreativitu 

v dramatické, výtvarné a hudební výchově

- praktikujeme ve školních druž inách, MŠ , ZŠ , DDM, včetně 

zahraničních praxí (Anglie, Irsko)

- zajišťujeme školy v přírodě, akce pro rodiče s dětmi

- absolvujeme kvalifikační kurzy (masér, tejpování, nutriční poradce, 

animátor)

- nacházíme okamž ité uplatnění po studiu střední školy jako 

vychovatelé, asistenti pedagoga, jsme připraveni k  dalšímu  studiu 
na vysoké škole


www.hotelovaskola.bohemia-chrudim.cz tel. 733 712 599



ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o. 
vznikla 1. 9. 1992. Škola nabízí dva obory vzdělání zakončené maturitní 
zkouškou:


	 	 78-42-M/03 Pedagogické lyceum – Tělesná výchova a sport 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum – Humanitní studia. 


Žáci chodí do výuky ve slušném oblečení. Chování, vystupování i vzhled žáků 
musí korespondovat s  jejich budoucím uplatněním. Absolventi vystupují 
reprezentativně a jejich zevnějšek a  jednání musí být příkladné, přesvědčivé, 
ale zároveň decentní. Důraz je kladen také na výchovnou stránku vzdělávacího 
procesu a např. na připravenost řídit kolektiv pracovníků. K  těmto cílům jsou 
žáci školy vedeni již od počátku studia.


Výuka je zpestřena sportovními kurzy, přednáškami, exkurzemi nebo 
návštěvou divadel, kulturních či sportovních akcí. 


Všichni žáci mají možnost absolvovat zahraniční praxe, kde získávají nejen 
cenné zkušenosti, hlubší znalost jazyka, ale i osvědčení o této praxi, které je 
opravňuje k  legální práci v  EU i po ukončení školy. Jedná se například 
o  tříměsíční prázdninovou praxi v Německu, dvouměsíční prázdninovou praxi 
v  Řecku, Itálii, Španělsku nebo o program Erasmus+ v  Anglii, Irsku nebo 
v Itálii.


Praxe žáků, které probíhají od třetího ročníku, jsou situovány do mateřských 
škol, základních škol či sportovních klubů.

Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných 
školách, zejména v  oborech tělesná výchova, fyzioterapie,  pedagogika, 
psychologie, sociální pedagogika a  sociální práce nebo v  oborech 
připravujících učitele a vychovatele. Má také předpoklady pro práci asistenta 
pedagoga nebo pro pomoc rodině při individuálním vzdělávání dětí. 

Osvojené klíčové kompetence spolu s  odborným vzděláním mu umožní 
uplatnit se v  různých organizacích a  institucích zaměřených na práci 
s  dětmi i  dospělými,   získat úplnou kvalifikaci pro práci ve školství nebo 
v sociálních službách zkráceným studiem některého ze středoškolských oborů 
vzdělání.


Výše školného oboru 78-42-M/03 Pedagogické lyceum zaměření Tělesná 
výchova a sport je 1 900 Kč měsíčně.


Výše školného oboru 78-42-M/03 Pedagogické lyceum zaměření Humanitní 
studia je 1 150 Kč měsíčně.  

Ve všech oborech se hradí školné za školní rok na 10 měsíců školní docházky.

www.hotelovaskola.bohemia-chrudim.cz tel. 733 712 599
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