
Informace k jednotlivé zkoušce 

Před vykonáním jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části 

maturitní zkoušky, je třeba: 

1. Vyplnit přihlášku k Jednotlivé zkoušce a zaslat v písemné podobě na adresu 

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola 

Denisova 3 

750 02  Přerov 

NEJPOZDĚJI DO 1. PROSINCE 2020 

Nedílnou součástí přihlášky k Jednotlivé zkoušce je úředně ověřená kopie maturitního 

vysvědčení. 

(§ 113 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) 

 

2. Uhradit částku Kč 1 000,- na účet školy (19-4214880267/0100, VS 55, uvést jméno žadatele) 

NEJPOZDĚJI DO 8. PROSINCE 2020  

(§ 50 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 

ve středních školách maturitní zkouškou)  

 

3. Ředitelka školy sdělí uchazeči písemně nejpozději do 20 dnů po obdržení přihlášky, zda může 

požadovanou zkoušku konat 

 

4. Termín maturitní zkoušky: jaro 2021 (předpokládá se čtvrtek 20. 5. 2021) 

 

5. Před konáním jednotlivé zkoušky uchazeč předloží 

- platný občanský průkaz 

- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě přiděleného titulu) 

 

UPOZORNĚNÍ! 

Vykonáním jednotlivé zkoušky získá odbornou kvalifikaci učitelky mateřské školy a vychovatelky 

POUZE absolvent STŘEDOŠKOLSKÝCH studijních oborů Učitelství pro mateřské školy, Vychovatelství 

a Výchovná a humanitární činnost – sociálně výchovná činnost (v souladu se zákonem č. 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

Absolventi jiných oborů musí k získání kvalifikace zahájit zkrácenou dálkovou formu oboru Předškolní 

a mimoškolní pedagogika, popř. zvolit jiný vzdělávací program na vyšší odborné škole, či vysoké škole. 

V případě, že uchazeč neuhradí částku Kč 1 000,- Kč do 5 pracovních dnů od posledního dne, kdy je 

možno podávat přihlášky k příslušné zkoušce, je platnost přihlášky ukončena. 

Uchazeči, který se ve stanoveném termínu ke zkoušce nedostaví, bude uhrazená částka vrácena 

pouze v případě, že svou neúčast prokazatelně oznámil nejpozději 14 kalendářních dnů před 

konáním zkoušky. V ostatních případech poplatek propadá bez nároku na jeho vrácení. 

Maturitní okruhy a literatura pro Pedagogiku, Psychologii a Speciální pedagogiku naleznete na webu 

školy. 


