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Maturitní zkoušky společné a profilové části pro školní rok  

2015 – 2016 

 

Společná část Profilová část 

Obor: Zdravotnický asistent 

Přihláška k MZ do 1. prosince – jarní zkušební období,  

do 25. června - podzimní zkušební období 

Jarní, podzimní období 2 povinné zkoušky  3 povinné zkoušky 

Český jazyk a literatura didaktický test Ošetřování nemocných praktická zkouška 

 písemná práce Ošetřovatelství ústní zkouška 

 ústní zkouška Psychologie ústní zkouška 

Anglický jazyk didaktický tes   

 písemná práce   

 ústní zkouška   

 2 nepovinné zkoušky až 2 nepovinné zkoušky 

Školský zákon § 78 odst. 1, pís. b)a c) Školský zákon § 78  

Cizí jazyk písemná práce Biologie člověka 

(SOM, BIE) 

písemná práce 

Matematika    

Obor: sociální činnost 

Přihláška k MZ do 1. prosince – jarní zkušební období,  

do 25. června - podzimní zkušební období 

Jarní, podzimní období 2 povinné zkoušky  3 povinné zkoušky 

Český jazyk a literatura didaktický test Učební praxe praktická zkouška 

 písemná práce *Pedagogicko-

psychologická oblast 

ústní zkouška 

 ústní zkouška **Sociální oblast ústní zkouška 

Anglický jazyk didaktický tes   

 písemná práce   

 ústní zkouška   

 2 nepovinné zkoušky až 2 nepovinné zkoušky 

Školský zákon § 78 odst. 1, pís. b)a c) Školský zákon § 78 

Cizí jazyk 

 

písemná práce Biologie člověka 

(BIO, BIE, POZ) 

písemná práce 

Matematika písemná práce   

 

*Profilová zkouška Pedagogicko-psychologická oblast je zaměřena na vědomosti a dovednosti 

z vyučovacích předmětů Speciální pedagogika a Psychologie. 

**Profilová zkouška Sociální oblast je zaměřena na vědomosti a dovednosti z vyučovacích 

předmětů Sociální politika, Sociální zabezpečení a sociální péče. 

Zvolené nepovinné předměty je nutní uvést v přihlášce k maturitní zkoušce. 

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží odborný posudek školského 

poradenského zařízení. Vykonání maturitní zkoušky bude uzpůsobeno na základě aktuálního 

doporučení pedagogicko-psychologické poradny, které bude přiloženo k přihlášce. 

  

Ústí nad Orlicí 1. září 2015 Mgr. Lenka Podzimková 
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