Maturitní zkouška 2018/2019
Gymnázium
Studijní obory:

79 – 41 – K/41 Gymnázium
79 – 41 – K/81 Gymnázium
Společná část MZ

1) Český jazyk a literatura
- forma písemná
- forma ústní
2) Cizí jazyk
- forma písemná
- forma ústní

Profilová část MZ – forma ústní

2 povinné zkoušky z následující nabídky:
Cizí jazyk (povinně v případě, kdy si žák zvolil ve
společné části MZ matematiku),
Matematika, Zeměpis, Dějepis, Občanský a
společenskovědní základ, Biologie, Chemie,
Fyzika, Informatika a výpočetní technika, Hudební
výchova, Výtvarná výchova

nebo Matematika
- forma písemná

Poznámka: V profilové části MZ je žákovi
umožněno zvolit si pouze ten vyučovací předmět,
který není zastoupen ve společné části MZ (tzn.
nelze si zvolit Český jazyk a literaturu, stejný Cizí
jazyk a Matematika).

Max. 2 nepovinné zkoušky z
nabídky: Cizí jazyk (jiný než si žák
zvolil v povinné části), Matematika
(pokud si žák v povinné části zvolil cizí
jazyk)

Max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:
Cizí jazyk, Matematika, Zeměpis, Dějepis, Základy
společenských věd, Biologie, Chemie, Fyzika,
Informatika a výpočetní technika, Teorie sportovní
přípravy, Hudební výchova, Výtvarná výchova

Nepovinná zkouška z cizího jazyka může být
nahrazena výsledkem standardizované zkoušky
dokládající jazykové znalosti na úrovni B1 nebo
vyšší podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky.
Informace MŠMT o zkouškách určených k
nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části
pro rok 2016 zde

Maturitní zkouška 2018/2019
Střední pedagogická škola
Studijní obory:

75 – 31 – M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
78 – 42 – M/03 Pedagogické lyceum
Společná část MZ

1) Český jazyk a literatura
- forma písemná
- forma ústní
2) Cizí jazyk
- forma písemná
- forma ústní
nebo Matematika
- forma písemná

Max. 2 nepovinné zkoušky z
nabídky: Cizí jazyk (jiný než si žák
zvolil v povinné části), Matematika
(pokud si žák v povinné části zvolil cizí
jazyk)

Profilová část MZ – forma ústní a praktická

3 povinné zkoušky:
- Pedagogika – forma ústní
- Specializace (HV, TV, VV, DV, HST) – forma
ústní
- Specializace (HV, TV, VV, DV, HST) – forma
praktická
Poznámka: žák si volí specializaci

Max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:
Cizí jazyk, Matematika, Zeměpis (pouze obor PdL),
Dějepis, Občanská nauka, Biologie, Psychologie,
Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná
výchova, Dramatická výchova
Nepovinná zkouška z cizího jazyka může být
nahrazena výsledkem standardizované zkoušky
dokládající jazykové znalosti na úrovni B1 nebo
vyšší podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky.
Informace MŠMT o zkouškách určených k
nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části
pro rok 2016 zde.

Maturitní zkouška 2017/2018
Střední pedagogická škola
Studijní obor: 75 – 31 – M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – zkrácená dálková forma

Společná část MZ

Profilová část MZ – forma ústní a praktická

3 povinné zkoušky:
- Pedagogika – forma ústní
- Specializace (HV, TV, VV, DV, HST) – forma
ústní
- Specializace (HV, TV, VV, DV, HST) – forma
praktická
Poznámka: žák si volí specializaci

Max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:
Psychologie, Hudební výchova, Výtvarná výchova,
Tělesná výchova, Biologie

