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Podmínky konání profilových maturitních zkoušek
Písemná práce
Český jazyk a literatura
Délka a rozsah: Písemnou zkouškou se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je
250 slov. Délka práce 110 minut včetně času na přípravu
Počet zadání: Pro písemnou práci stanoví ředitel školy nejméně 4 zadání, se kterými seznámí
bezprostředně před zahájením zkoušky. Ze stanovených zadání si student 1 zadání zvolí jako zadání
své maturitní písemné práce.
Pomůcky: Pravidla českého pravopisu

Cizí jazyk
Délka a rozsah textu písemné práce – čas psaní 60 minut, minimum 200 slov
Počet zadání – 1 , ředitelka vybírá ze 4 navržených
Pomůcky – překladový slovník

Ústní zkouška
Český jazyk a literatura
Doba přípravy: 20 minut
Doba zkoušky: 15 minut
Obsahem maturitní zkoušky je řízený rozhovor s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo
úryvky z literárního díla, které si student u ústní zkoušky vylosoval ze svého seznamu.
Seznam děl každého studenta činí celkem 20 literárních děl, která si volí ze školního seznamu všech
literárních děl (školního kánonu).
Vnitřní podmínky studentského seznamu literárních děl
1. Celkem 20 literárních děl
2. Maximálně 2 díla od jednoho autora
3. Minimálně 3 díla z období do konce 19. století
4. Minimálně 6 děl české literatury
Cíle ověřování
1. Znalost přečteného díla v souvislosti s výňatkem
2. Schopnost provést literárněteoretickou a jazykovou a slohovou analýzu textu
3. Znalost autorského a obecného literárního kontextu
4. Jazykový projev

Cizí jazyk
Počet témat – 20
Doba přípravy – 20 minut
Doba zkoušky: 15 minut
Pracovní listy: monotematické
Pomůcky: překladový slovník, k reáliím mapy
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Praktická zkouška z odborných předmětů
Asistent zubního technika
Předmět: Zhotovování stomatologických protéz
Délka: 3 dny, 7 h denně
Počet témat: 27
Způsob a rozsah konání: V jednom dni trvá praktická zkouška nejdéle 420 minut, je konána společně
více žáky ve školních zubních laboratořích; žáci jsou vždy hodnoceni jednotlivě. Praktická zkouška se
skládá ze tří oblastí, písemného protokolu, zhotovení stomatologické náhrady a obhajoby. Po vylosování
tématu žák vypracuje písemný protokol, vztahující se k tématu. Pro písemný protokol je vyhrazeno 120
minut. Po uplynutí stanovené lhůty žák odevzdá protokol zkoušejícímu a začne pracovat na zhotovení
vylosovaného úkolu vztahující se k dílčí stomatologické náhradě. Obhajobu zhotovené náhrady žáci
konají poslední den praktické maturitní zkoušky v budově školy za účasti všech zkoušejících a ostatních
členů maturitní komise, obhajoba práce trvá 15 minut. Zkouška je hodnocena komplexně, každá oblast
má určený počet bodů s ohledem na důležitost a náročnost kritéria. Z každé části praktické zkoušky žák
dostane známku, podle celkového počtu dosažených bodů. Žák vykoná zkoušku ze zkušebního
předmětu společné části úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny dílčí zkoušky, z nichž se zkouška
daného zkušebního předmětu skládá. Celkové hodnocení zkušebního předmětu se stanoví aritmetickým
průměrem všech konaných dílčích zkoušek v poměru 1:1:1.

Laboratorní asistent
Předmět: Blok praktických odborných předmětů (Cvičení z klinické biochemie, Cvičení z
hematologie a transfuzní služby, Cvičení z mikrobiologie, imunologie a epidemiologie).
Délka: 1 den, 7 h denně
Počet témat: 15
Vyučující předmětů Cvičení z klinické biochemie, Cvičení z hematologie a transfuzní služby, Cvičení
z mikrobiologie, imunologie a epidemiologie, pověření ředitelkou školy přípravou praktické maturity,
navrhnou ve spolupráci s vedoucí oboru 15 témat. Jednotlivá témata jsou rozpracována do dílčích úkolů
a schválena ředitelkou školy. Ředitelka školy zveřejní daná témata. Témata jsou platná pro jarní i
podzimní období. Úkoly jsou sestavovány tak, aby vyčerpaly veškeré učivo stanovené Školním
vzdělávacím plánem pro předměty Cvičení z klinické biochemie, Cvičení z hematologie a transfuzní
služby, Cvičení z mikrobiologie, imunologie a epidemiologie. Úkol si žáci losují v den zahájení
praktické zkoušky před zkušební maturitní komisí.
Obsahem zkoušky je provedení laboratorních stanovení a zpracování písemného protokolu. Při
stanovení počtu prací se přihlíží k časové náročnosti a obtížnosti provedení, aby jednotlivé úkoly byly
vzájemně vyváženy. V jednom dni (nejdéle 420 minut) žák provede praktickou zkoušku ve školních
laboratořích.
Kritéria hodnocení jsou pro všechny předměty shodná. Každý předmět je hodnocen samostatně
body, které jsou převedeny na zámku. Celkové hodnocení se stanoví aritmetickým průměrem známek
jednotlivých předmětů v poměru 1:1:1. Žák vykoná zkoušku z Bloku praktických odborných předmětů
profilové části úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části zkoušky, z nichž se zkouška skládá.
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Masér sportovní a rekondiční
Předmět: Masáže
Délka: 1 den, 60 minut
Počet témat: 27
Praktická maturitní zkouška je souborná zkouška obsahující část praktickou a teoretickou. Doba
přípravy je 20 minut, doba zkoušení je 40 minut.
Žák si vylosuje jedno z témat skládající se z několika částí, které obsahují učivo
stanovené učební osnovou (konkrétní sestava masáže, teorie masáže, topografie a
funkce svalů)
Během 20. minutové přípravy si žák může zaznamenat na papír sled hmatů
a technologický postup masáže včetně teoretické části otázky. Stanovený čas nemusí
vyčerpat a může rovnou přejít k praktické ukázce masáže.
Ve zkušební místnosti bude připraven klient (model), na kterém žák masáž prakticky předvede. Žák
postupuje stejně, jako by postupoval v praxi - přichystá si pracovní
místo a masážní pomůcky potřebné pro vylosovaný druh masáže. Během celé doby žák dbá na
dodržování hygienických zásad související s provedením masáže.
Žák s klientem vhodně komunikuje - zjistí, jestli byl klient někdy na masáži, dotáže se
na případné zdravotní problémy a seznámí klienta s případy, kdy je masáž nevhodná
nebo zakázaná. Vyzve klienta k přípravě na masáž, poskytne mu nutné pokyny,
zvolí vhodný masážní prostředek dle daného druhu masáže. Při masáži žák dbá
na správné provedení jednotlivých hmatů, držení těla a technologický postup masáže.
Po ukončení praktické části následuje teoretická část maturitní zkoušky.
Zkouška je hodnocena komplexně, za každou část je určený počet bodů. Výsledné hodnocení dává
součet bodů ze všech částí.

Nutriční asistent
Předmět: Nutriční a dietologická péče
Délka: 2 dny, 195 minut zpracování podkladů, 210 minut zhotovení pokrmů
Počet témat: 20
1. den část teoretická: ve školní učebně probíhá příprava a vypracování všech podkladů k profilové části
MZ, (vypracování otázek z pracovního listu, popis určené diety – indikace, nutriční složení,
charakteristika, vhodné a nevhodné potraviny, vypracování jídelního lístku na 3 dny a edukace pro
pacienta dle kazuistiky, roznormování zadaného pokrmu pro jednu osobu, technologické postupy a
vypracování soupisky surovin pro dva pacienty).
Doba vypracování pracovního listu je stanovena na 180 minut.
Doba obhajoby trvá 15 minut.
2. den část praktická: ve školní kuchyňské laboratoři připravují žáci pokrmy na základě písemných
podkladů z předešlého dne.
Žák předkládá připravené pokrmy komisi k degustaci v takové formě, jak by pokrm expedoval
pacientům. Vysvětlí technologickou úpravu připravovaného pokrmu. Odpovídá na otázky komise
související s přípravou pokrmů.
Doba přípravy a samotného zpracování pokrmů trvá maximálně 210 minut.
Konečná známka je stanovena na základě průměru známek ze všech částí PMZ.
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Žák musí úspěšně splnit všechny části maturitní zkoušky. V případě, že je hodnocen známkou
nedostatečný z jednoho z uvedených bloků, neprospěl.

Zdravotnický asistent
Předmět: Ošetřovatelská péče
Délka: 1 den, 7 hodin
Počet témat: 1 téma losování ze skupiny pacientů, losování minimálně ze 2 pacientů
Žáci vykonávají praktické činnosti, které jsou součástí profilu absolventa. Zkouška trvá pro
každého žáka jeden den a uskutečňuje se před zkušební maturitní komisí v přirozených
podmínkách klinického pracoviště, kde probíhala praktická část výuky v průběhu studia. Oddělení,
kde bude žák konat zkoušku, si losuje 14 dní před jejím zahájením. Pokud nebude losování
přítomen, nemocniční stanici mu přidělí učitelka OSP. Výběr skupiny nemocných se odvíjí od
momentální situace na oddělení a počet pacientů se stanoví podle úrovně jejich soběstačnosti. Žák
vypracuje oš. záznam jednoho pacienta, který mu bude určen při losování skupiny nemocných.
Součástí praktické zkoušky je prověřování vědomostí a dovedností i z jiných odborných předmětů
(somatologie, první pomoc, veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví, klinická propedeutika,
základy epidemiologie a hygieny, ošetřovatelství, psychologie a komunikace), jež žáci absolvovali
v průběhu studia tím, že se sleduje schopnost žáka tyto poznatky aplikovat na konkrétní situaci u
nemocného.
Losování, ústní zdůvodnění oš. péče, porada maturitní komise a ústní zhodnocení praktické části
maturitní zkoušky se z provozních a prostorových důvodů konají v učebnách školy v nemocnici.

Schválila dne 29. 10. 2020
Mgr. Hana Švejstilová
ředitelka školy

