
Informace k maturitní zkoušce pro obory Praktická sestra a Zdravotnické lyceum 

ve školním roce 2022 - 2023 

Upraveno dle §77 - §81 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a § 19 

vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění. 

 

Maturitní zkouška má část společnou a profilovou.  

 

Ředitelka školy pro maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 stanovila tuto nabídku 

předmětů – viz Maturitní model školy 2023.  

 

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího 

jazyka, nebo matematiky. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou 

didaktického testu, který je jednotně zadáván a vyhodnocován Centrem. 

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud 

si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, 

a z dalších 3 povinných zkoušek. Tyto zkoušky jsou hodnoceny maturitní komisí dle 

schválených kritérií hodnocení. Tato kritéria budou zveřejněna nejpozději před začátkem 

konání první zkoušky ze zkoušek  profilové části. 

 

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou 

písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

 

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury je stanoven seznam literárních děl  a kritéria 

pro sestavení žákovského seznamu literárních děl – viz www školy. 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož 

minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 135 minut včetně času na volbu zadání.  

Žák má možnost použít Pravidla českého pravopisu. 

Pro písemnou práci ředitelka školy stanoví 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně 

před zahájením zkoušky. 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury trvá 15 minut. 

 

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém 

minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání. 

Žák má možnost použít překladový slovník. 

Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitelka školy stanoví 2 zadání (zadání práce 

se skládá ze dvou částí), která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. 

Ústní zkouška z cizího jazyka trvá 15 minut. 

Profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky dle 

školského zákona dokládající jazykové znalosti na jazykové úrovni stanovené rámcovým 

vzdělávacím programem nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 dle Společného evropského 

referenčního rámce  pro jazyky. 

 

Záznam písemných prací je formou ručně psaného textu nebo dle doporučení PPP na PC. 

 

Obhajoba maturitní práce trvá 15 minut. 

 

Ústní zkoušky z profilových předmětů trvají 15 minut. 

 

https://www.zdravskolhb.cz/userfiles/file/Student/Maturita/Maturitn%C3%AD%20model%20%C5%A1koly%20pro%20rok%202023.pdf
https://www.zdravskolhb.cz/skolni-seznam-literarni-del/
https://www.zdravskolhb.cz/skolni-seznam-literarni-del/
https://www.zdravskolhb.cz/skolni-seznam-literarni-del/


Praktická maturitní zkouška z učební praxe – viz Metodický pokyn pro praktickou 

maturitní zkoušku. 

 

Důležité termíny: 

1. 12. 2022 – nejpozdější termín pro odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce 

17. 3. 2023 – termín pro odevzdání maturitní práce - obor ZL 

31. 3. 2023 – termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z ČJL – obory PS, ZL 

31. 3. 2023 - nejpozdější termín pro odevzdání písemné žádosti o nahrazení zkoušky z cizího 

jazyka, součástí žádosti je doklad nebo ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání 

standardizované jazykové zkoušky  

 

Další informace k maturitním zkouškám:  
- viz maturita.cermat.cz 

 

 

https://www.zdravskolhb.cz/userfiles/file/Maturita/metodicky_pokyn_prakticka_maturita_2022-2023.pdf
https://www.zdravskolhb.cz/userfiles/file/Maturita/metodicky_pokyn_prakticka_maturita_2022-2023.pdf
https://maturita.cermat.cz/

