
Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace 

tel./fax: 556 414 760-1, email divadelni@mendelova-stredni.cz 

 

Součást zdravotnictví 
 

Oznámení ředitelky školy 
 

1. zkouška – Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška  

2. zkouška – Anglický jazyk – písemná práce a ústní zkouška  

3. zkouška – Praktická maturitní zkouška z předmětu Ošetřovatelská péče  

4. zkouška – Ošetřovatelství – ústní zkouška 

5. zkouška – Somatologie nebo Psychologie a komunikace – ústní zkouška 
 

Nepovinné zkoušky 

1. zkouška – Matematika – ústní zkouška 

2. zkouška – Somatologie nebo Psychologie a komunikace – žák si volí jiný předmět než 

v bodu 5 – ústní zkouška 
 

 

 

předměty), žák si volí jeden z předmětů– ústní zkouška  

 

Nepovinné zkoušky 

předměty), žák si volí jiný předmět než v bodu 5 – ústní zkouška  

 

ředitelka školy 

 Předměty profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023 jsou:  

II. Obor Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 

 Předměty profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023 jsou:  

V Novém Jičíně dne 1. 9. 2022        

Ing. Lucie Haitlová, MBA 

Oznámení ředitelky školy   

Ředitelka školy Ing. Lucie Haitlová, MBA ustanovuje na základě § 79 odst. 1 zákona č.561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 242/2008 Sb., a vyhlášky č. 177/2009 Sb., a 

bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 

vyhlášky č. 90/2010 Sb., předměty profilové části maturitní zkoušky pro šk. rok 2022/23 platné 

pro jarní a podzimní zkušební období.  

 

I. Obor Praktická sestra 53-41-M/03  

1. zkouška – Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška  

2. zkouška – Anglický jazyk – písemná práce a ústní zkouška  

3. zkouška – Maturitní práce s obhajobou  

4. zkouška – Biologie – ústní zkouška  

5. zkouška – Chemie nebo Psychologie nebo Fyzika nebo Klinická propedeutika (volitelné 

1. zkouška – Matematika – ústní zkouška 

2. zkouška – Chemie nebo Psychologie nebo Fyzika nebo Klinická propedeutika (volitelné 


