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Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020 

 

Obor vzdělání 78-42-M/02         Ekonomické lyceum 

 

Žák koná povinné maturitní zkoušky tak, aby nejméně jednu ze tří zkoušek konal ze 
vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Jedna z povinných zkoušek je konána formou 
maturitní práce s obhajobou. 

 

Nabídka povinných zkoušek profilové části – květen 2020 

1. zkouška  -   maturitní práce s obhajobou (téma dle dalšího zaměření žáka)  

2. zkouška  -  ekonomika - ústní zkouška před maturitní komisí        

3. zkouška  -  výběr  -  dějepis         -   ústní zkouška před maturitní komisí 

- matematika   -   ústní zkouška před maturitní komisí 

- anglický jazyk-  ústní zkouška před maturitní komisí 

 

S ohledem na ustanovení právních předpisů je pro základní nabídku povinných zkoušek profilové 

části určující § 14 maturitní vyhlášky. Podle něj lze konat povinnou zkoušku pouze z předmětů, 

jejichž celková doba podle učebního plánu školního vzdělávacího programu činí po dobu 

vzdělávání nejméně 144 vyučovacích hodin. Při stanovení tohoto počtu hodin MŠMT vycházelo 

z předpokladu, že průměrný počet vyučovacích týdnů ve školním roce je 36. Z toho plyne, že 

uvedené pravidlo vyžaduje, aby na základě školního vzdělávacího programu měl příslušný 

zkušební předmět časovou dotaci nejméně 4 vyučovací hodiny (4 x 36 = 144).  Příloha ke Sdělení 

MŠMT č. j. 8960/2010-23  

 



Obor vzdělání 75-31-M/01         Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Žák koná povinné maturitní zkoušky tak, aby nejméně jednu ze tří zkoušek konal ze 
vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Jedna z povinných zkoušek je konána formou 
maturitní práce s obhajobou. 

 

Nabídka povinných zkoušek profilové části – květen 2020 

1. zkouška -  maturitní práce s obhajobou (téma dle specializace žáka) 

2. zkouška -  pedagogika - ústní zkouška před maturitní komisí  

3. zkouška -  psychologie- ústní zkouška před maturitní komisí 

 

Obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika- zkrácená dálková forma 

Nabídka povinných zkoušek profilové části – květen, červen 2020 

1. zkouška -  maturitní práce s obhajobou (téma dle specializace žáka) 

2. zkouška -  pedagogika - ústní zkouška před maturitní komisí 

3. zkouška -  výtvarná výchova s metodikou - ústní zkouška před maturitní komisí 

     - hudební výchova s metodikou - ústní zkouška před maturitní komisí 

     - jazykově dramatická výchova s metodikou - ústní zk. před maturitní komisí 

 

S ohledem na ustanovení právních předpisů je pro základní nabídku povinných zkoušek profilové 

části určující § 14 maturitní vyhlášky. Podle něj lze konat povinnou zkoušku pouze z předmětů, 

jejichž celková doba podle učebního plánu školního vzdělávacího programu činí po dobu 

vzdělávání nejméně 144 vyučovacích hodin. Při stanovení tohoto počtu hodin MŠMT vycházelo 

z předpokladu, že průměrný počet vyučovacích týdnů ve školním roce je 36. Z toho plyne, že 

uvedené pravidlo vyžaduje, aby na základě školního vzdělávacího programu měl příslušný 

zkušební předmět časovou dotaci nejméně 4 vyučovací hodiny (4 x 36 = 144).  Příloha ke Sdělení 

MŠMT č. j. 8960/2010-23  

 

 


