
vyšší odborná škola pedagogická a sociální, 

střední odborná škola pedagogická a gymnázium,

praHa 6, evropská 33

dny otevřených dveří: 

úterý 23. 11. 2021 a středa 26. 1. 2022 od 17 hodin.

střední škola

obory vzdělání:
       79-41-K/41      Gymnázium
       78-42-M/03     Pedagogické lyceum
       75-31-M/01     Předškolní a mimoškolní pedagogika

Telefon:  233 091 261
E-mail:  info@pedevropska.cz

www.pedevropska.cz

termíny  přiJímacícH  zkoušek  

Jednotná přijímací zkouška pro všechny obory vzdělá-
ní (testy z českého jazyka a literatury a matematiky) se 
bude konat v celostátně stanovených termínech, a to 
12. 4. 2022 (1. termín) a 13. 4. 2022 (2. termín).

školní přijímací zkouška pro obory předškolní a mimo-
školní pedagogika a gymnázium:
 1. termín          25. 4. 2022
 2. termín          26. 4. 2022

Přihlášky se podávají ředitelství školy do 1. 3. 2022.

o škole
Střední škola je součástí příspěvkové organizace Vyšší od-
borná škola pedagogická a sociální, Střední odborná 
škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33. 
Pětipatrová budova byla postavena v roce 1937 praž-
ským architektem E. Linhartem ve funkcionalistickém slohu. 
V lednu r. 2012 byla prohlášena kulturní památkou. Budova 
je nedaleko stanice metra A-Dejvická.

Škola má jídelnu 
s bufetem, dvě tě-
locvičny, výtvarné 
ateliéry (tiskařský lis, 
hrnčířský kruh a ke-
ramická pec), spe-
ciální učebny pro 
hudební výchovu 
(klavíry, audio a vi-
deotéka, Orffovo 
instrumentárium), dramatickou výchovu, tři počítačové 
učebny s připojením na internet, 4 nové učebny – Centra 
interaktivní výuky – vybavené nejmodernější IT technikou, 
interaktivní tabule a dataprojektory, hřiště a školní knihovnu 

se studovnou s více 
než 15 000 svazky 
a odbornými ča-
sopisy. Pro žáky 
organizujeme za-
hraniční vzděláva-
cí zájezdy (Anglie, 
Španělsko, Francie, 
Německo, Itálie…).

Žáci mohou navštěvovat nepovinné předměty sborový 
zpěv, flétnový soubor. Škola pořádá výstavy výtvarných 
žákovských prací a koncerty (např. jarní a adventní kon-
cert v Pražském Hlaholu, Rybova Česká mše vánoční na-
studovaná tradičně maturitní třídou gymnázia za účasti 
dalších žáků školy a provedená na několika vystoupeních 
v Praze i mimo ni, koncerty pěveckého sboru a big ban-
du...). Žáci se zapojují do programu erasmus+ (v letech 
2019-2021 dva mezinárodní výměnné projekty se školami 
ve městech Lučenec a Cáchy). Výrazných úspěchů do-
sahuje smíšený Pěvecký sbor Evropská (říjen 2017 Sevilla), 
Big Band Evropská (laureát národní soutěže Concerto Bo-
hemia 2019, nyní Big EVR Band), ale i jednotlivci na hudeb-
ních soutěžích. Nabízíme členství v Klubu mladých diváků, 
Filmový klub, účast v projektu Mezinárodní cena vévody 
z Edinburghu (DofE), školní časopis Větrák a spoustu aktivit 
iniciativních žáků i učitelů. Společenským vrcholem roku 
je lednový Maturitní a imatrikulační ples školy v Lucerně 
s hudebním doprovodem Big EVR Bandu.



Obor vzdělání
gymnázium

79-41-K/41

pojetí studia
Humanitní všeobecné vzdělávání ve čtyřletém oboru zakon-
čeném maturitní zkouškou je na naší škole jako jediné v Praze 
zaměřeno na estetickou výchovu hudební, nebo výtvarnou. 
Je ideální pro ty uchazeče, kteří mají aktivní zájem o hudbu 
nebo výtvarné umění a zároveň chtějí získat kvalitní gymna-
ziální vzdělání umožňující pokračovat na vysokých školách 
nejen uměleckého typu. Tři hodiny hudební, nebo výtvarné 
výchovy týdně podle zaměření žáka, možnost rozšíření o vo-
litelný seminář i nabídka hudebních či výtvarných nepovin-
ných předmětů podněcuje tvořivost a rozvíjí nadání žáků. Kro-
mě povinného anglického jazyka nabízíme jako 2. povinný cizí 
jazyk výběr z nabídky němčina, francouzština a španělština.
volitelné předměty si žáci vybírají od 3. ročníku: semináře 
literární, historický, filozofický, psychologický, přírodověd-
ný, matematický, hudební, výtvarný, konverzace v cizím 
jazyce a jiné.

uplatnění absolventa
Cílem je připravit absolventa pro studium na vysokých ško-
lách (především směr humanitní, umělecký, pedagogický) 
nebo na vyšších odborných školách. 

podmínky přijetí
Předpokladem ke zvolenému studiu je úspěšné ukončení 
základní školy, velmi dobré vědomosti ze společenskověd-
ních a jazykových předmětů a hlubší zájem o výtvarnou 
nebo hudební výchovu. 

přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky 
v rámci učiva základní školy (tzv. jednotná přijímací zkouška). 
Obsahem školní přijímací zkoušky je praktická zkouška buď 
z hudební, nebo výtvarné výchovy podle volby uchazeče.

Obor vzdělání
pedagogickÉ lyceum

78-42-M/03

pojetí studia
Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou je 
určen žákům se zájmem o humanitní obory, esteticko vý-
chovné zaměření či tělesnou výchovu. V rámci specializa-
ce si od 2. ročníku volí jeden předmět z nabídky humanitní 
studia, hudební, výtvarná, tělesná, nebo dramatická vý-
chova. Kromě povinného anglického jazyka nabízíme jako 
2. povinný cizí jazyk výběr z nabídky němčina, francouz-
ština a španělština. Ve 3. a 4. ročníku absolvují žáci dvou-
týdenní praxi ve školách a školských zařízeních. Součástí 
vzdělávání je také lyžařský a turistický kurz.

Absolvent pedagogického lycea získá vědomosti a do-
vednosti, které mu umožní dobře se adaptovat na pod-
mínky vysokoškolského studia. Zdokonalí metody svého 
učení a práci s informačními zdroji, osvojí si principy a stra-
tegie řešení problémů a zdokonalí své komunikativní do-
vednosti.

uplatnění absolventa
Pedagogické lyceum připravuje absolventy k vysokoškol-
skému studiu především na fakultách:
– připravujících učitele (např. učitelství pro mateřské školy, 
učitelství pro 1. stupeň ZŠ, dvouoborové kombinace uči-
telství pro ZŠ a SŠ s výchovami, humanitními či jazykovými 
předměty, pedagogikou, psychologií apod.);
– humanitních oborů (např. sociální práce, andragogika, 
pedagogika, psychologie, historie apod.).
Absolventi získávají maturitní zkouškou kvalifikaci pedagog 
volného času a asistent pedagoga.

podmínky přijetí
Předpokladem ke zvolenému studiu je úspěšné ukončení 
základní školy, dobré vědomosti ze všeobecně vzděláva-
cích předmětů a hlubší zájem o hudební, výtvarnou nebo 
tělesnou výchovu nebo humanitně zaměřené předměty. 
Podmínkou je i zdravotní způsobilost uchazeče (vyjádření 
lékaře na přihlášce ke studiu).

přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky 
v rámci učiva základní školy (tzv. jednotná přijímací zkouška). 

Obor vzdělání
předškolní a mimoškolní pedagogika

75-31-M/01

pojetí studia
Čtyřletý obor vzdělání je zakončený maturitní zkouškou. 
Pojetí studia umožňuje vysokou míru odborné připrave-
nosti pro práci v rozmanitých předškolních a mimoškolních 
institucích. Zaměřujeme se na pedagogiku, psycholo-
gii, hudební, výtvarnou, tělesnou i dramatickou výchovu 
a pedagogickou praxi, která probíhá ve všech ročnících 
souvisle v rozsahu 2 – 4 týdny a ve 3. a 4. ročníku ještě jeden 
den každý týden. Žáci absolvují lyžařský, plavecký a spor-
tovně turistický kurz. Povinným cizím jazykem je angličtina. 

uplatnění absolventa
Absolvent je kvalifikován pro pedagogickou činnost 
ve všech typech mateřských škol, školních družinách a klu-
bech, v centrech volného času, dětských domovech, do-
movech mládeže, v přípravných třídách základních škol… 
Část absolventů každoročně pokračuje ve studiu na vyso-
kých, nebo vyšších odborných školách.

podmínky přijetí
Předpokladem pro studium jsou dobré vědomosti ze spo-
lečenskovědních a jazykových předmětů, požadovaná 
úroveň hudebních, výtvarných, pohybových a verbálních 
předpokladů a zdravotní způsobilost uchazeče (vyjádření 
lékaře na přihlášce ke studiu).

přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matema-
tiky v rámci učiva základní školy (tzv. jednotná přijímací 
zkouška). Praktická školní přijímací zkouška zjišťuje, zda mají 
uchazeči potřebné hudební, výtvarné a pohybové schop-
nosti, předpoklady k výraznému mluvenému projevu a vý-
slovnost bez závad. 




