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                 Zkrácené studium v dálkové formě vzdělávání pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy SŠ 

  Vyučovací předměty 
Počet hodin konzultací v ročníku 

1. 2. 3. Celkem 

  Odborné předměty 

  Biologie a hygiena 15 25 25 65 

  Pedagogika 15 30 30 75 

  Psychologie 15 30 30 75 

  Hudební výchova s metodikou 30 30 30 90 

  Výtvarná výchova s metodikou 30 30 30 90 

  Tělesná výchova s metodikou 30 30 15 75 

  Hra na hudební nástroj 30 30 20 80 

  Dramatická výchova s metodikou 30 - - 30 

  Literární a jazykové praktikum 15 - - 15 

  Pedagogická praxe (seminář) - - 20 20 
  Volitelné předměty - specializace 10 15 20 45 

  CELKEM 220 220 220 660 

 Dělení vyučovacích hodin na skupiny stanovuje ředitelka školy v souladu s §2, písm. b), vyhlášky 

č. 492/2005, o krajských normativech, v platném znění.  

 Biologie a hygiena - vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání – 

Biologické a ekologické vzdělávání.  

 Pedagogika – vyučovací předmět Pedagogika vychází z obsahového okruhu Pedagogicko-

psychologické vzdělávání.  

 Psychologie – vzdělávací předmět vychází z obsahového okruhu Pedagogicko-psychologické 

vzdělávání.  

 Hudební výchova s metodikou – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika 

pedagogických činností. Z uvedeného vzdělávacího oboru zahrnuje učivo Hudební a hudebně 

pohybové výchovy.  

 Tělesná výchova s metodikou – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika 

pedagogických činností.  

 Hra na hudební nástroj – vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností. 

Z uvedeného vzdělávacího oboru zahrnuje učivo Hudební a hudebně pohybové výchovy. Pro žáky se 

specializací HVM je povinným maturitním předmětem.  

 Výtvarná výchova s metodikou - vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností. 

Obsah předmětu je tvořen praktickou složkou (výtvarné zobrazování, dekorativní a materiálové 

práce), teoretickou složkou (vybrané kapitoly z dějin umění, teorie) a metodikou výtvarné výchovy 

v předškolních a mimoškolních zařízeních.  

 Dramatická výchova s metodikou – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika 

pedagogických činností.  

 Literární a jazykové praktikum – vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání a komunikace 

a Estetické vzdělávání.  

 Pedagogická praxe – vychází z obsahového okruhu Pedagogicko-psychologické vzdělávání 

a Didaktika pedagogických činností. Pedagogická praxe probíhá formou kurzů. Během studia musí 

žák absolvovat pedagogickou praxi v rozsahu 5 týdnů ve dvou rozdílných školských pracovištích. 

V případě, že žák vykonává pedagogickou práci, jsou tři týdny plněny v tomto zařízení, zbývající dva 

týdny absolvuje v jiném typu školského zařízení. Pracovní doba žáka je 6 hodin denně, z toho je 5 

hodin přímá práce s dětmi a 1 hodina rozboru.  

 Specializace (výchovy) – volitelné jsou realizované ve vyučovacích předmětech Hudební výchova - 

specializace, Výtvarná výchova - specializace, Tělesná výchova - specializace. Zvolený předmět 

zakládá žákovi povinnost z něj složit maturitní zkoušku. Povinné aktivity, které musí žák absolvovat 

v rámci specializace a podmínky maturitní zkoušky, jsou uvedené v charakteristice jednotlivých 

předmětů v kapitole Učební osnovy Školního vzdělávacího programu.  


