
Maturitní zkoušky roce 2023  
 

 
Pedagogické lyceum 

78-42-M/03 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

75-31-M/01 

Praktická sestra 

53-41-M/03 

1. Český jazyk 
část DT společná  

část PP profilová  

část ústní profilová  

                

1. Český jazyk 
část DT společná  

část PP profilová  

část ústní profilová  

                

1. Český jazyk 
část DT společná  

část PP profilová  

část ústní profilová  

                

2. volba 

cizí jazyk  
část DT společná  

část PP profilová  

část ústní profilová  

 

nebo  

 

matematika 

DT společná  

    

2. volba 

cizí jazyk  
část DT společná  

část PP profilová  

část ústní profilová  

 

nebo  

 

matematika 

DT společná  

2. volba 

cizí jazyk  
část DT společná  

část PP profilová  

část ústní profilová  

 

nebo matematika 

DT společná  

- vzhledem k nízké hodinové dotaci  

nedoporučujeme 

3. Pedagogika a psychologie 
 

ústní profilová 

 

3. Pedagogika a vývojová 

psychologie * 
 

ústní profilová  

* platí pro PMPD 

3. Somatologie   

 

ústní profilová 

4. volba - ústní profilová 
 

Specializace (volba –

SHV/SDV/SVV/STVS/HS) 
 

nebo  

matematika 

4. volba - ústní profilová* 
 

(volba – PV, HV, DV, VV) 
 

* platí pro PMPD 

nebo  

matematika 

          (neplatí pro PMPD) 

4. Ošetřovatelství a ošetřování 

nemocných 

 
 

ústní profilová 

5. Specializace (volba – 

SHV/SDV/SVV/STVS/HS) 

 

 

praktická profilová školní  
 

5. Specializace * 

(volba – SPV, SHV, SDV, SVV) 

 

praktická profilová 

* platí pro PMPD 

5. Ošetřovatelská péče o nemocné  

 

 

praktická profilová 

 

6. Profilová část - 

dobrovolná: 

Např.: 

cizí jazyk  

D, ON, EVK 

Biologie 

a další odborné předměty podle 

volby ( HV ...) 

6. Profilová část - 

dobrovolná: 

Např.: 

D, ON, EVK 

Biologie 

a další odborné předměty podle 

volby (HV ...) 

6. Profilová část - 

dobrovolná: 

Např.: 

D, ON, EVK 

Biologie 

a další odborné předměty podle 

volby (1. pomoc ...) 

 

Poznámky: 

ze Sbírky zákonů č. 561/2004, § 77 – 82 

§79, odst. 5 – zkoušky konané formou ústní zkoušky koná žák po úspěšném ukončení posledního ročníku 

vzdělávání. Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část 

maturitní zkoušky úspěšně 
                                                        Aktualizovala v srpnu 2022 JiŠ + Fiš 


