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Vážené kolegyně, 

podle § 6 odst. 1 písmeno f) zákona o pedagogických pracovnících (198/2012) mohou  

absolventky středních pedagogických škol  bývalých studijních oborů „Vychovatelství“ -      

76 – 41 – 6   a   76 – 41 – 6/01  získat  plnou kvalifikaci pro práci učitelky mateřské školy 

úspěšným vykonáním jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce 

profilové části maturitní zkoušky  z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškolního věku. 

Obdobným způsobem  mohou  absolventky středních pedagogických škol  studijních oborů 

76 – 40 – 6   a  76 – 40 – 6/01. Učitelství pro mateřské školy“ získat kvalifikaci vychovatele 

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

části maturitní zkoušky  z předmětu zaměřeného na pedagogiku ostatních věkových skupin. 

§ 79 školského zákona stanovuje, že zkoušky jsou při profilové (školní)  části maturitní 

zkoušky dvě nebo tři a u jednotlivých oborů vzdělání  jejich počet určuje rámcový vzdělávací 

program.  

Podle rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání „Předškolní a mimoškolní 

pedagogika“ jsou tyto předměty  tři.  Dále program určuje, že dvě z těchto tří zkoušek musí 

být z oblasti odborného vzdělávání a jedna provedena formou praktické  maturitní 

zkoušky nebo maturitní práce a její obhajoby. 

Na základě těchto předpisů byly stanoveny pro jednotlivou zkoušku tyto předměty: 

1. Pedagogika a psychologie 

2. Ústní zkouška ze zvolené výchovy 

3. Praktická zkouška ze zvolené výchovy. 

 

Protože  Vaše samostatná příprava pro tyto zkoušky by byla pravděpodobně velmi obtížná a 

nezaručovala by jejich úspěšné vykonání, jsme připraveni pro Vás uspořádat  mimořádné 



konzultace, na kterých Vás jednotliví zkoušející seznámí s obsahem zkoušky a připraví Vás 

na ni. Jsem přesvědčen, že  vzhledem k Vašemu předcházejícímu studiu i dlouholetým 

zkušenostem Vám budou stačit tři konzultace.  

Tímto studiem se nestáváte  žákyněmi školy, nedostáváme na Vás žádnou dotaci od státu. 

Abychom pokryli vzniklé náklady, musíme od Vás požadovat úhradu. Na základě počtu 

odučených hodin (platy + odvody), stanovuji cenu kurzu (konzultací) na 4000,- Kč. V této 

sumě je započten  i poplatek za jednotlivou maturitní zkoušku.  

Částku  4000,- Kč zašlete do  29. února  2020 na účet školy : 775 710 0267/0100. 

Ke jménu v příkaze připojte zkratku  JZ 

Přihlášky ke konzultacím  zašlete  doporučeným dopisem na adresu školy, pokud jste tak již 

neučinily ( je na internetu).  

Na  konzultaci  22. března  2020 vyplníte přihlášku k jednotlivé  maturitní zkoušce. Její 

nedílnou součástí je  úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení ze střední 

pedagogické školy.  

Pokud naši nabídku konzultací nevyužijete a budete se připravovat samostatně, částku 4000,- 

Kč samozřejmě neplatíte. Poplatek  za složení jednotlivé zkoušky pak bude  2 000,- Kč, který   

zašlete do  30. dubna  2020 na účet školy : 775 710 0267/0100. 

 

      konzultace   -     Neděle    22. března   2020              

 

Poznámka:  

 Tato zkouška se nevztahuje na případné uchazeče, kteří obor „ Vychovatelství“ získali 

v jakékoliv formě na vysoké škole. 
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