
Střední odborná škola sociální u Matky Boží, Fibichova 67, 586 01 Jihlava 

 

Metodika praktické maturitní zkoušky – pedagogická část 

Školní rok: 2021/2022 

Období: jarní 

Třída:  4. A, 4. B 

 

Termín konání PMZ: 25. – 29. duben 2022 

Místo konání: Střední odborná škola sociální Jihlava, Fibichova 67, Jihlava 

 

Závazné termíny pro třídu 4. A 

1 Odevzdání kazuistiky: do 13. dubna 2022  

2 Odevzdání Zásobníku výtvarných technik: do 13. dubna 2022 

3 Odevzdání Pedagogického zásobníku: do 13. dubna 2022 

4 Odevzdání Zásobníku z hudební výchovy: do 13. dubna 2022 

 

Závazné termíny pro třídu 4. B 

1 Odevzdání kazuistiky: do 13. dubna 2022  

2 Odevzdání Zásobníku výtvarných technik: do 13. dubna 2022 

3 Odevzdání Pedagogického zásobníku: do 13. dubna 2022 

4 Odevzdání Zásobníku z hudební výchovy: do 13. dubna 2022 

 

Metodický postup PMZ 

Každý student vypracuje kazuistiku a odevzdá společně se všemi zásobníky v uvedeném termínu. 

Dále si zvolí dle svého uvážení praktickou maturitu z hudební nebo výtvarné výchovy.  

 

Losování okruhů z dané výchovy proběhne v den konání zkoušky před vlastní přípravou. Bude se 

losovat dle seznamu, v časovém posunu dle rozpisu. V rámci dvacetiminutové přípravy student 

promyslí a vytvoří osnovu kazuistiky, vypracuje metodický list z dané výchovy a vše obhájí teoreticky 

během vlastní zkoušky bez figurantů.  

 

Dostupné materiály z VV během přípravy 

1. Zásobník výtvarných technik bez učebních textů 

2. Prázdné formuláře metodického listu 

3. Čisté papíry na přípravu 

 

Dostupné materiály z HV během přípravy 

1. Seznam maturitních písní s notovým zápisem 

2. Prázdný formulář metodického listu 

3. Čisté papíry na přípravu 

 

Příprava:   20 minut 

Vlastní zkouška: 20 minut 

 

Časové rozvržení ústní zkoušky 

Obhajoba kazuistiky:  10 minut 

Obhajoba metodického listu 10 minut 

Celkem:    20 minut 

 

Pořadí jednotlivých částí ústní zkoušky si každý student může určit sám. 

Schválila: Mgr. Kateřina Šimková  



Střední odborná škola sociální u Matky Boží, Fibichova 67, 586 01 Jihlava 
 

1 Výtvarná část - okruhy 

 

1. Kresebné techniky – voskovky, perokresba 

2. Kresebné techniky - rozmývaná kresba, zmizík 

3. Malířské techniky - tempera 

4. Malířské techniky - akvarel 

5. Přípravné grafické techniky 

6. Otisk – výtvarná hra 

7. Koláž  

8. Techniky rozvíjející fantazii  

9. Prostorové vytváření – papír 

10. Prostorové vytváření – hmota 

 

2 Hudební výchova  
 

Nácvik písně s doplněním pohybových prvků 

1. Jaro, jaro 

 2. Kapy, kapy, kap 

3. Široký, hluboký 

4. Sedí liška 

5. Vlk s kozou tancuje 

6. Tancovala žížala 

 7. Nepudu domů 

8. Cib, cib, cibulenka 

9. Zpívala bych, neumím 

 10. Nestarej se, ženo má 
 

Dne: 10. ledna 2022 

Vypracovala: Mgr. M. Malenová, Mgr. B. Šimková, Bc. V. Švomová 

Schválila: Mgr. Kateřina Šimková 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Střední odborná škola sociální u Matky Boží, 

Fibichova 67, 586 01 Jihlava 

  

  

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - PEDAGOGICKÁ ČÁST 

HODNOCENÍ 

  

Úkol Max. počet dosažených bodů 

Kazuistika 10 

Obhajoba kazuistiky 20 

    

Výtvarná výchova    

Zásobník výtvarných technik 10 

Metodický list z VV 40 

    

Hudební výchova   

Zásobník z HV 10 

Příprava met. listu z HV 20 

Prezentace a ukázka aktivit 20 

    

Pedagogický zásobník 10 

    

Celkem  100 

  

  
Schválila: Mgr. Kateřina Šimková   

 

 



 

Střední odborná škola sociální u Matky Boží, Fibichova 

67, 586 01 Jihlava 
 

Kritéria hodnocení PMZ – pedagogická část 

 
 

Kazuistika 
 

- Splnění stanovených cílů, stylistická kvalita a formální úroveň 

textu 

- Obhajoba kazuistiky, vysvětlení jednotlivých částí minimálně na 

5 pracovních listech z pedagogického zásobníku 

 

Výtvarná výchova a metodika 
- Zásobník výtvarných technik – hodnocení námětu, provedení a 

úpravy jednotlivých pracovních listů 

- Metodický list – vypracování v rámci přípravy a následné 

obhájení – hodnotí se správně zvolené téma vzhledem k věku a 

defektu dítěte, rozvržení času, výběr pomůcek, vhodná motivace, 

celkové zhodnocení práce s dítětem a dodržování BOZP 

 

Hudební výchova 

- Zásobník hudební výchovy – hodnocení správného výběru písní, 

včetně notového zápisu  

- Metodický list – vypracování v rámci přípravy a následné 

obhájení  - motivace, výběr dechového a artikulačního cvičení; 

dále správný postup nácviku písně, výběr pohybových prvků 

k dané písni a správné provedení  

 

Pedagogický zásobník 
- Hodnotí se správný výběr a úprava pracovních listů, odpovídající 

věku dítěte a jejich zařazení do jednotlivých složek 

 

 

 

 

Schválila: Mgr. Kateřina Šimková 

 

 

 

 
 


