
 

Praktická maturitní zkouška ve šk. r. 2021/2022 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Principy: 

Žák prokáže své dovednosti v oblasti metodiky a didaktiky práce s dětmi a schopnosti využít 

metod a technik zvolené didaktiky v pedagogické práci. 

Celkový čas výstupu praktické maturitní zkoušky trvá 50 minut (40 minut výstup + 10 minut 

obhajoba) + 10 minut na přípravu (rekvizity, IT i ostatní pomůcky). 

Žák si v říjnu vylosuje téma. Téma rozpracuje do lekce, ukázky hodiny pro děti předškolního 

věku (mateřská škola) či děti mladšího školního věku (školní družina ZŠ, volnočasové aktivity 

při centrech volného času). Téma je respektováno po celou dobu lekce, hodiny.  

Realizace praktické maturitní zkoušky obsahuje 1 hlavní didaktiku + povinně jsou 

zastoupené všechny ostatní 3 didaktiky. 

Seznam témat: 

1. Já a moji blízcí – rodina 

2. Čím budu? – povolání a řemesla 

3. Roční období – jarní probouzení 

4. Roční období – letní radovánky 

5. Roční období – podzim plný barev 

6. Roční období – radosti paní Zimy 

7. Pohybem ke zdraví 

8. Smích i pláč – naše emoce 

9. Kultura cizích národů 

10. Lidské tělo 

11. Amálka je nemocná 

12. Umím žít zdravě 

13. Jedeme do ZOO 

14. Na našem dvorečku 

15. Ham ham – to si dám! 

16. Zachráníme spolu přírodu 

17. Kouzlo pohádek 

18. Tú, tú – dopravními prostředky cestujeme rádi 

19. Tradice a zvyky 



20. Obchody a služby aneb nakupujeme s rozmyslem 

21. Rád pomáhám s vařením 

22. Dětská etiketa, umíme se chovat 

23. Kultura, rád chodím do divadla a kina, hodně čtu 

24. Život v trávě 

25. Vesmír 

 

Žák si na základě vylosovaného tématu do stanoveného data zvolí: 

 hlavní didaktiku (HV, VV, TVM, LDV), kterou použije při realizaci praktické maturitní 

zkoušky; 

 cílovou skupinu (děti MŠ nebo žáci mladšího školního věku – školní družina, 

středisko volného času); 

 zařízení, v kterém bude ověřovat teoretickou přípravu v průběhu odborné praxe 

v únoru 2022. 

Realizace: 

 Žák vypracuje písemně detailní přípravu na lekci, kterou odevzdá do stanoveného 

termínu. Příprava rovněž obsahuje námět, téma, cíl modelové hodiny, použité 

strategie, metody a techniky a reflexi, zvolenou literaturu či jiný zdroj. Písemná 

příprava je součástí hodnocení praktické maturitní zkoušky.  

 Před maturitní komisí provede žák ukázku lekce (hodiny) v rozsahu 40 minut 

realizace + 10 minut obhajoba). Na realizaci praktické maturitní zkoušky připraví žák 

všechny potřebné rekvizity, hudební nástroje, pomůcky, kostýmy atd. k plnohodnotné 

ukázce lekce (hodiny).  Statisty lekce jsou žáci nižších ročníků. 

 Portfolio pedagogické praxe (deník praxí) je součástí celkového hodnocení praktické 

maturitní zkoušky. 
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