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Maturitní zkouška šk.rok 2022/2023 
 

pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 /denní forma studia/ 

Ve školním roce 2022 / 2023 se maturitní zkouška skládá ze dvou částí – společné (státní) 
a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou 
těchto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – Školský zákon 
č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb., ve znění ozděních předpisů (zejména  vyhlášky 
č. 530/2021 Sb.) 

V rámci společné části maturitní zkoušky se žáci přihlašují ke dvěma povinným zkouškám a 
mají možnost zvolit si až dvě zkoušky nepovinné. V profilové části se přihlašují ke čtyřem 
nebo pěti povinným zkouškám dle rozhodnutí ředitelky školy (5 zkoušek je v případě volby 
cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky) a nejvýše ke dvěma zkouškám 
nepovinným. 

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY ZAHRNUJE 2 POVINNÉ ZKOUŠKY:  

1. Český jazyk a literatura – forma didaktického testu  

2. Cizí jazyk – forma didaktického testu nebo matematika – forma didaktického testu. 

nepovinné zkoušky: Cizí jazyk (angličtina) / Matematika / Matematika rozšiřující 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY ZAHRNUJE POVINNÉ ZKOUŠKY: 

1. Český jazyk a literatura – kombinace forma písemné práce a forma ústní zkoušky 

před zkušební maturitní komisí 

Pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, pak je povinnou zkouškou 

profilové části zkouška z cizího jazyka.  

2. Cizí jazyk (anglický jazyk) – kombinace forma písemné práce a forma ústní zkoušky 

před zkušební maturitní komisí 

3. Pedagogika a psychologie - forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 

4. Metodiky VV, HV, LDV, TV - forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 

5. Metodiky VV, HV, LDV, TV - forma praktické zkoušky  

nepovinné zkoušky:  Cizí jazyk (angličtina) / Matematika / Základy společenských věd 

 

 

Mgr. Jindřiška Beránková,  ředitelka školy 
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