MATURITNÍ ZKOUŠKA 2021
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
dle § 78, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
1. Český jazyk a literatura
didaktický test
85 min.
2. Cizí jazyk*
didaktický test

110 min., z toho 40 min. poslech

*anglický jazyk, obor Zdravotnické lyceum anglický jazyk nebo ruský jazyk nebo německý jazyk

3. Matematika
didaktický test

135 min.

Žák volí zkoušku z cizího jazyka nebo z matematiky.

PROFILOVÁ ČÁST
dle § 79, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Obor 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
Povinné zkoušky:
1. Český jazyk a literatura
2. Cizí jazyk* *
3. Ošetřování nemocných
4. Ošetřovatelství

písemná práce *
ústní zkouška
písemná práce *
ústní zkouška
praktická zkouška
ústní zkouška

*V jarním zkušebním období se v rámci profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího
jazyka nebudou konat písemné práce. Tyto zkoušky se budou konat pouze formou ústní zkoušky. Toto pravidlo
platí pro žáky, kteří se v jarním zkušebním období hlásí k řádnému termínu, a pro žáky, kteří konali řádný
termín v minulém školním roce podle zákona č. 135/2020 Sb. (tzn. nekonali písemné práce).

**anglický jazyk pokud žák nevolí ve společné části matematiku

Nepovinné zkoušky:
1. Cizí jazyk*
2. Matematika*
3. Somatologie
4. Psychologie a komunikace

ústní zkouška

*Pokud si žák tyto zkoušky nezvolil ve společné části MZ. Žák může v rámci profilové části maturitní
zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky

Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
Povinné zkoušky:
5. Český jazyk a literatura
6. Cizí jazyk**
1. Biologie
2. Zkouška ze souboru odborných předmětů

písemná práce*
ústní zkouška
písemná práce *
ústní zkouška
ústní zkouška
maturitní práce s obhajobou

*V jarním zkušebním období se v rámci profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího
jazyka nebudou konat písemné práce. Tyto zkoušky se budou konat pouze formou ústní zkoušky. Toto pravidlo
platí pro žáky, kteří se v jarním zkušebním období hlásí k řádnému termínu, a pro žáky, kteří konali řádný
termín v minulém školním roce podle zákona č. 135/2020 Sb. (tzn. nekonali písemné práce).

**cizí jazyk pokud žák nevolí ve společné části matematiku

Povinně volitelné zkoušky:
1. Cizí jazyk*
2. Matematika*
3. Somatologie
4. Chemie
5. Fyzika

ústní zkouška

*Pokud si žák tyto zkoušky nezvolil ve společné části MZ (zkouška z CJ se skládá z ÚZ).

Z nabídky povinně volitelných předmětů si žák vybírá 1 předmět. Žák má možnost vybrat
z výše uvedené nabídky 1 až 2 předměty jako nepovinné.

V Karviné dne 1. 10. 2020

…………………….…………...
Mgr. Wiesław Farana
ředitel školy

