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UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO 
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 

 
ZPŮSOB ODEVZDÁVÁNÍ 
 

Portfolio uchazeč odevzdává v listinné podobě, nejlépe svázané do jednoho dokumentu (kroužková nebo 
obdobná vazba). Portfolio se může sestávat z originálů či fotokopií. Portfolio je nevratné a stává se součástí 
dokumentace přijímacího řízení uchazeče. Hotové portfolio zasílejte doporučeně na adresu školy: Střední škola Jana 
Blahoslava, Hejnice č. p. 349, 463 62 Hejnice; nebo přineste osobně do kanceláře školy. V případě osobního doručení 
je vhodné předem zavolat do kanceláře nebo hospodářce školy. Termín odevzdání skrze poštovní služby je 6. dubna 
2023 (rozhodující je datum podání zásilky k přepravě), osobně lze portfolio odevzdat nejpozději v den konání přijímací 
zkoušky (tedy 13. nebo 14. dubna 2023). 
 Na později odevzdaná portfolia nebude brán zřetel a žák bude v dané části přijímací zkoušky hodnocen 0 body.  
 
VÝČET VHODNÝCH PŘÍLOH V PORTFOLIU 
 
1) Osobní údaje 

a) první strana portfolia obsahuje jméno a příjmení uchazeče, kontaktní informace, údaje o základní škole 
(adresa), název „PORTFOLIO“ a obor, na který podává přihlášku 

b) uchazeč může připojit vlastní strukturovaný životopis 
2) Motivační dopis psaný vlastní rukou 

a) uchazeč popíše svůj vztah k vybranému oboru, svá východiska i cíle, důvod výběru školy apod. 
3) Doporučující dopisy/potvrzení 

a) relevantní vyjádření vedoucích oddílů, učitelů apod. vztahující se k charakteru oboru  
4) Diplomy ze soutěží, olympiád apod. 

a) preferujte soutěže, které souvisí s obsahem učiva vybraného oboru 
b) soutěže mohou být organizovány školskými subjekty (vědomostní olympiády, soutěže v ZUŠ apod.) nebo 

soukromými subjekty (taneční a sportovní oddíly apod.) 
5) Příklady vlastní tvorby 

a) kopie či fotokopie výtvarné tvorby (max. 5 děl různých typů či výtvarných technik – portrét, krajina, zátiší, 
prostorová tvorba apod.) 

b) prostá kopie vysvědčení ZUŠ či podobné organizace 
c) video či foto přílohy práce s dětmi (formou odkazu na youtube, úschovnu apod.) 

- v takovém případě uveďte na první list portfolia upozornění na tento druh přílohy 
 
HODNOCENÍ 
 
 Hodnocení provedou 3 pracovníci školy nezávisle na sobě, výsledné body budou průměrem jejich jednotlivých 
hodnocení. Maximální výše hodnocení této části přijímacího řízení je 20 bodů. 

https://www.ssjb.cz/index.php#kontakty

