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Předměty profilové (školní) části maturitní zkoušky 

Školní rok 2020 / 2021 
   

Všechny obory: 

 

 Předmět Forma 

volitelný Cizí jazyk ústní a písemná zkouška 

povinný Český jazyk a literatura ústní a písemná zkouška 

 

Zdravotnický asistent 53-41-M/01  

 Předmět Forma 

1. povinný Ošetřovatelská péče praktická zkouška 

2. povinný Ošetřovatelství ústní zkouška 

3. povinný Somatologie ústní zkouška 

Nepovinné předměty 
Psychologie a komunikace ústní zkouška 

Chemie  ústní zkouška 

   

 

 

 Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02  

 Předmět Forma 

1. povinný Masáže praktická zkouška 

2. povinný 

Vyšetřování pohybového systému a 

Rekondice ústní zkouška 

3. povinný Somatologie  

Nepovinné předměty 
Psychologie a komunikace ústní zkouška 

Ruský jazyk ústní zkouška 

   

 

Nutriční asistent 53-41-M/02  

 Předmět Forma 

1.povinný Nutriční a dietologická péče  praktická zkouška 

2. povinný 
Klinika nemocí ústní zkouška 

3. povinný Výživa a léčebná výživa ústní zkouška 

Nepovinné předměty 

Blok předmětů Somatologie a Biologie a 

ekologie ústní zkouška 

Chemie ústní zkouška 

   

 

 Asistent zubního technika 53-44-M/03  

 Předmět Forma 

1.povinný Zhotovování stomatologických protéz a  praktická zkouška 

2.povinný Stomatologická protetika ústní zkouška 

3. povinný Protetická technologie ústní zkouška 

Nepovinné předměty 

Biologie a ekologie, Somatologie a 

stomatologie ústní zkouška 

Blok předmětů Chemie a Fyzika ústní zkouška 
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Laboratorní asistent 53-43-M/01  

 Předmět Forma 

1. povinný 

Blok praktických odborných předmětů 

(Cvičení z klinické biochemie, Cvičení 

z hematologie a transfuzní služby, Cvičení 

z mikrobiologie, imunologie a 

epidemiologie) praktická zkouška 

2. povinný 

Blok odborných předmětů (Klinická 

biochemie, Hematologie a transfuzní služba) ústní 

3. povinný Mikrobiologie, imunologie a epidemiologie ústní 

Nepovinné předměty 

Histologie a histologická technika ústní 

Chemie ústní 

  

 

 

  

V Karlových Varech dne 1. 9. 2020                  

 

 

Mgr. Hana Švejstilová, ředitelka školy 
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