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Skladba maturitních předmětů pro školní rok 2019/2020 
 

Pro všechny obory platí (SČMZ): 
1. maturitní předmět  - ČJL (jedna úroveň) 
2. maturitní předmět  - CJ x M (jedna úroveň) 
_____________________________________________ 

 
 
Obor a třída: Gymnázium (79-41-K/81)                 G8.A 
 
Profilová zkouška: 
3. maturitní předmět   - CJ (pokud nebyl zvolený jako 2. 
      maturitní předmět SČMZ) 
4. maturitní předmět   - žák volí 1 předmět z nabídky: druhý  
      CJ, F, CH, B, Z, ZSV, D, IVT 
Poznámka: 
Žák Gymnázia musí mít vždy ve skladbě zvolených maturitních 
předmětů CJ (buď ve SČMZ nebo v PČMZ) 
 
Nepovinné předměty: 
Žák volí maximálně 2 předměty SČMZ 

- CJ a M (pokud byl jiný cizí jazyk již zvolený povinně) 
- CJ a CJ (pokud byla zvolena M povinně) 
- M (pokud byl CJ zvolený povinně) 
- CJ (pokud byla M zvolena povinně) 

Žák volí maximálně 1 zkoušku  PČMZ (včetně výchov) 
 
Platí: 

- Není možné zvolit AJ a NJ nebo M v obou částech MZ současně 
- M+ žák se přihlašuje k této výběrové zkoušce prostřednictvím 

přihlašovacího portálu  ,,Centra“ 
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Obor a třída: Gymnázium (79-41-K/41)                 G4.B 
 
(stejné podmínky jako pro G8.A) 
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Obor a třída: Předškolní a mimoškolní pedagogika       P4.A 
   (75-31-M/01) 
SČMZ: viz G 
 
Profilová zkouška: 
3. maturitní předmět  - Pedagogika nebo Psychologie 
4. maturitní předmět - Žák volí z nabídky 1 předmět: CJ (pokud  
     není zvolený jako 2. předmět SČMZ) nebo 
     M (pokud nebyla zvolená jako 2. předmět 
                                                 SČMZ) nebo ZSV nebo D nebo Bi nebo IKT 
                                                 nebo teorii zvolené výchovy (tělesná,  
              hudební, výtvarná, osobnostní a 
     dramatická) 
5. maturitní předmět -  praktická zkouška 
     (zvolená výchova s metodikou) 
 
 
Nepovinné předměty: 
Žák volí maximálně 2 předměty SČMZ 

- CJ a M (pokud byl jiný cizí jazyk již zvolený povinně) 
- CJ a CJ (pokud byla zvolena M povinně) 
- M (pokud byl CJ zvolený povinně) 
- CJ (pokud byla M zvolena povinně) 

Žák volí maximálně 1 zkoušku  PČMZ  
 
Platí: 

- Není možné zvolit AJ a NJ nebo M v obou částech MZ současně 
- M+ žák se přihlašuje k této výběrové zkoušce prostřednictvím 

přihlašovacího portálu  ,,Centra“ 
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Obor a třída: Pedagogické lyceum           P4.C 
   (78-42-M/03) 
 
SČMZ: viz G 
 
Profilová zkouška: 
3. maturitní zkouška  - Pedagogika nebo Psychologie  
4. maturitní zkouška  - žák si volí teorii zvolené specializace  
     (hudební, tělesná, dramatická, 
      výtvarná) nebo CJ (NJ, AJ, pokud nebyl  
      zvolený jako 2. předmět SČMZ) nebo M  
      (pokud nebyla zvolena jako 2. předmět  
      SČMZ) nebo ZSV, D, Bi, IKT 
5. maturitní zkouška  - praktická zkouška 
     (zvolená specializace – tělesná, hudební,  
     dramatická, výtvarná) 
 
Nepovinné předměty: 
Žák volí maximálně 2 předměty SČMZ 

- CJ a M (pokud byl jiný cizí jazyk již zvolený povinně) 
- CJ a CJ (pokud byla zvolena M povinně) 
- M (pokud byl CJ zvolený povinně) 
- CJ (pokud byla M zvolena povinně) 

Žák volí maximálně 1 zkoušku  PČMZ  
 
Platí: 

- Není možné zvolit AJ a NJ nebo M v obou částech MZ současně 
- M+ žák se přihlašuje k této výběrové zkoušce prostřednictvím 

přihlašovacího portálu  ,,Centra“ 
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Obor a třída: Sociální činnost      P4.B 
   (75-41-M/01) 
 
SČMZ: viz G 
 
Profilová zkouška: 
3. maturitní zkouška  - Pedagogika nebo Psychologie nebo Sociální  
                                          politika    
4. maturitní zkouška - žák si volí CJ (NJ, AJ, pokud nebyl  
      zvolený jako 2. předmět SČMZ) nebo M  
      (pokud nebyla zvolena jako 2. předmět  
      SČMZ) nebo ZSV, D, Bi, IKT nebo teorii zvolené  
                                         výchovy (hudební, tělesná, výtvarná,  
      osobnostní a dramatická) 
5. maturitní zkouška  - praktická zkouška 
      (ze zvolené výchovy – hudební, výtvarné nebo 
                                          osobnostní a dramatické výchovy) 
 
Nepovinné předměty: 
Žák volí maximálně 2 předměty SČMZ 

- CJ a M (pokud byl jiný cizí jazyk již zvolený povinně) 
- CJ a CJ (pokud byla zvolena M povinně) 
- M (pokud byl CJ zvolený povinně) 
- CJ (pokud byla M zvolena povinně) 

Žák volí maximálně 1 zkoušku  PČMZ  
 
Platí: 

- Není možné zvolit AJ a NJ nebo M v obou částech MZ současně 
- M+ žák se přihlašuje k této výběrové zkoušce prostřednictvím 

přihlašovacího portálu  ,,Centra“ 
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