
Oznámení ředitelky školy  

Ředitelka školy PhDr. Renata Važanská 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 2020/21 platné pro jarní a podzimní zkušební období. 

 

Termíny maturitních zkoušek: 

Didaktické testy:   3.5.- 7.5.2021 

Praktická maturitní zkouška:  10.5. - 14.5.2021 

Ústní maturitní zkouška:  17.5. - 21.5.2021 

 

I. Obor Zdravotnický asistent 53-41-M/01 

 

Předměty profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 jsou: 

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

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

3. zkouška – Praktická maturitní zkouška z předmětu Ošetřovatelská péče 

4. zkouška – Ošetřovatelství (ústní zkouška) 

5. zkouška – Somatologie a odborná latinská terminologie nebo Psychologie a komunikace 

(volitelné předměty) 

Žák si volí jeden z nabízených předmětů podle maturit. semináře (ústní zkouška).       

 

1.zkouška: Český jazyk a literatura 

Zkouška navazuje na zkoušku ve společné části MZ a má dvě části, písemnou a ústní. 

Písemná práce z Českého jazyka a literatury: 

• pro písemnou část jsou stanovena 4 témata, žák si jedno téma vybere 

• rozsah min 250 slov 

• zkouška trvá 110 minut včetně výběru zadání 

 

Ústní zkouška z Českého jazyka a literatury:  

Žák si vybírá ze seznamu beletrie, který je unikátní pro daný obor studia. 

Kritéria výběru titulů pro každého žáka:  

• 20 děl 

• maximálně 2 tituly od 1 autora 

• minimálně 1 kniha poezie, 1 kniha prózy a 1drama 

Příprava na zkoušku trvá 20 minut, zkouška trvá max. 15 minut. 

 

2.zkouška: Anglický jazyk 

Zkouška navazuje na zkoušku ve společné části MZ a má dvě části – písemnou a ústní.  

Písemná práce z cizího jazyka: 

Písemná práce má dvě části – delší část v rozsahu 130 – 160 slov a kratší část v rozsahu 

70 – 80 slov. 

Pro písemnou práci je stanoveno jedno zadání. 

Čas na vypracování písemné práce je 80 minut. 

 

Ústní zkouška z cizího jazyka: 

Žák si losuje z 20 monotematických pracovních listů. 

Příprava na zkoušku trvá 20 minut, samotná zkouška trvá 15 minut.  

 

Struktura zkoušky: 



Na úvod se žák představí.  

1. část – Odpovědi na otázky  

2. část – Práce s obrázky  

3. část – Konverzační téma  

4. část – Rozhovor – řešení problému  

 

3.zkouška: Praktická maturitní zkouška z předmětu Ošetřovatelská péče 

Maturitní zkoušku žák vykoná v Nemocnici Nový Jičín, na oddělení interního nebo 

chirurgického zaměření, které si vylosuje. 

Žák pracuje dopoledne dle stanoveného harmonogramu maturitní zkoušky a 

vylosovaného tematického celku. Poté vypracuje písemně dokumentaci o své 

ošetřovatelské činnosti a následně ústně před maturitní komisí a odborníkem z praxe 

(většinou staniční sestrou daného oddělení) obhajuje svou práci a dokazuje znalosti i 

v oblasti teorie spjaté s jeho prací (vyšetřovací metody, lékové skupiny, postupy při 

předoperační přípravě atd). 

Maximální délka zkoušky je 420 minut. 

 

 

4. zkouška: Ošetřovatelství 

Zkouška je ústní. 

     Příprava trvá 15 minut. 

     Samotná zkouška trvá 15 minut. 

     Žák si volí z 25 témat. 

 

5. zkouška: Volitelný předmět 

 

A) Somatologie a oborná latinská terminologie  

Zkouška je ústní. 

     Příprava trvá 15 minut. 

     Samotná zkouška trvá 15 minut. 

     Žák si volí z 25 témat. 

 

B) Psychologie a komunikace  

Zkouška je ústní. 

     Příprava trvá 15 minut. 

     Samotná zkouška trvá 15 minut. 

     Žák si volí z 25 témat. 

 

 


