
Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) 
75-31-M/01 (večerní forma zkráceného studia) 

 

Studium je určeno pro ty, kteří již složili maturitní zkoušku v jiném oboru, a bude jim uznána státní část 
maturitní zkoušky. Dvouleté studium zahrnuje pouze odborné vzdělávání. 

 
Kritéria pro přijetí  
 
o praktická zkouška z výtvarné, dramatické, hudební a tělesné výchovy              

16. 4. nebo 17. 4. 2019  
 

Kritéria pro přijetí budou umístěna na webu školy v sekci Přijímací řízení. 
          

o Přihlášky je možné přinést osobně nebo poslat do školy nejpozději 
do 1. března 2019.  

o Součástí přihlášky je ověřená kopie maturitního vysvědčení. 
o K přihlášce je třeba doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti. Formuláře budou ke stažení na 

webových stránkách školy. Bez absolvování všech sportovních výcvikových kurzů během celého 

studia oboru PMP nelze úspěšně ukončit studium toho oboru. 

 
Úhrada za vzdělání 8.000,- / školní rok 
                           
Kontakty:   Cyrilometodějské gymnázium  

a střední odborná škola pedagogická Brno 
Lerchova 63, 602 00 Brno  
tel: 543 423 751  

        e-mail: office@cmgp.cz 
  www.cmgp.cz 
 
Praktická zkouška z výtvarné výchovy 
 

 kresba či malba zátiší podle názoru na kreslicí papír formátu A3 
 -  60 minut  
 

Praktická zkouška z dramatické výchovy  
 

 komunikativní dovednosti, čtení neznámého textu a dovyprávění příběhu, jehož zadání dostane 
uchazeč na místě 
 

Praktická zkouška z hudební výchovy  
 

 zpěv zadané písně bez hudebního doprovodu zpaměti 
(Vyletěla holubička) 

 intonace (zazpívání na klavíru předehrané melodie) 

 zopakování rytmického úryvku (jeden lehčí, jeden těžší) 

 hra na libovolně zvolený nástroj nebo zpěv písně, možno s doprovodem (maximální délka 2 min.) 

Praktická zkouška z tělesné výchovy 

 Gymnastická sestava – stoj spatný, upažit – krok sun krok – nůžky – dva kroky – váha - dva kroky 
obrat o 180°, bočné kruhy pažemi ze stoje spatného, kotoul vpřed do stoje spatného - přemet stranou. 
 

Videoukázky praktické zkoušky z tělesné výchovy jsou ke stažení na webových stránkách školy v sekci 
Přijímací řízení. 

 
 

mailto:office@cmgp.cz
http://www.cmgp.cz/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Učební plán 
 

Předmět  1. ročník 2. ročník 

Pedagogika Pg 1 1 

Psychologie Ps 1 1 

Speciální a sociální pedagogika Ssp 0,5 1 

Pedagogická praxe PP 0,5 0,5 

Hudební výchova  Hv 2 1,5 

Hra na nástroj Hnn 0,5 0,5 

Výtvarná výchova Vv 2 1,5 

Dramatická výchova Dv 1,5 1 

Tělesná výchova Tv 1 1 

Literatura pro děti a mládež Ldm 0 0,5 

Seminář z hudební výchovy / 
Seminář z výtvarné výchovy / 
Seminář z dramatické výchovy / 
Seminář z tělesné výchovy 

sHv  
sVv  
sDv  
sTv 

0 0,5 

celkem  10 10 

 
 
Výuka probíhá v úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách. 
 
Součásti studia je i odborná praxe v rozsahu celkem 6 týdnů v zařízeních odpovídajících profilu 
absolventa?, čtyři jednodenní tělovýchovné kurzy (cyklo turistika, lyžování, plavání, bruslení), přehrávky 
hry na klavír. 
 
 
Maturitní zkouška obsahuje pouze profilovou část z předmětů:  
 
1) pedagogika a psychologie  
    (jedna zkouška složená z obou předmětů)  
 
2) hudební, výtvarná, dramatická, tělesná výchova  
- dle výběru formou ústní a praktické zkoušky 

3) možnost složit navíc i nepovinnou profilovou zkoušku ze speciální a sociální pedagogiky 
 


