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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

při posuzování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků - učitelů mateřské školy dle § 6 zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen
„ZoPP“), se velmi často setkáváme s nesprávnou praxí, kdy se na Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) obracejí žadatelé, kteří složili jednotlivou maturitní zkoušku
z Předškolní a mimoškolní pedagogiky, ale kvalifikace učitele mateřské školy jim nemůže být uznána,
neboť nesplnili vstupní předpoklady k vykonání této zkoušky stanovené v § 6 odst. 1 písm. f) ZoPP. 

Kvalifikaci učitele mateřské školy jednotlivou maturitní zkouškou z Předškolní pedagogiky mohou získat
pouze ti uchazeči, kteří absolvovali střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na
Vychovatelství případně Výchovnou a humanitární činnost (sociálně výchovné zaměření). Absolventi
jiných oborů středního vzdělání nemohou kvalifikaci učitele mateřské školy tímto způsobem získat a ve
většině případů nastupují na zkrácené (1-2 leté) studium na střední škole zaměřené na předškolní a
mimoškolní pedagogiku. 

Zákon o pedagogických pracovnících též neumožňuje získání kvalifikace učitele mateřské školy ve spojení
s jednotlivou maturitní zkouškou absolventům celoživotního vzdělávání zaměřeného na vychovatelství.
Tito absolventi mohou získat kvalifikaci učitele mateřské školy také výše uvedeným zkráceným studiem. 

Bohužel se velmi často setkáváme se situací, kdy některé školy umožní uchazečům vykonat jednotlivou
maturitní zkoušku z předškolní a mimoškolní pedagogiky a ti pak žádají o potvrzení, že mohou
kvalifikovaně vyučovat v mateřské škole s odkazem na § 6 odst. 1 písm. f) ZoPP. Kvalifikace jim však
nemůže být uznána s ohledem na výše uvedené. 

Z tohoto důvodu prosíme o přehodnocení případné špatné praxe a doporučujeme, aby jednotlivou
maturitní zkoušku z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškolního věku bylo umožněno konat pouze
absolventům výše uvedených oborů středního vzdělání, kteří složením této zkoušky mohou skutečně získat
kvalifikaci učitele mateřské školy, případně aby byli uchazečky a uchazeči o složení jednotlivé maturitní
zkoušky dostatečně a dopředu informováni o podmínkách získání odborné kvalifikace. 

Domníváme se, že důvodem pro složení jednotlivé zkoušky je ve většině případů zájem o výkon profese
učitele v mateřské škole, přičemž ne všichni uchazečky a uchazeči jsou v dostatečné míře seznámeni
s podmínkami a předpoklady dle zákona. 



V takovém případě je vhodné jim tyto podmínky přiblížit a případně je směřovat ke vzdělávacím
programům, jejichž absolvování jim umožní kvalifikaci učitele získat. Ministerstvo je připraveno školám
i uchazečům v tomto směru poskytnout maximální podporu. 

S pozdravem

Mgr. Jan Mušuta 
ředitel odboru řízení regionálního školství
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