
Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek 

 

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části 

maturitní zkoušky pro období jaro 2023 a podzim 2023 

 

V souladu s § 79, odstavcem 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou 

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., 

vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb. a vyhlášky č. 

214/2015 Sb., v platném znění, ředitelka Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, p. o., určuje 

nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky podle rámcového a 

školního vzdělávacího programu, a to následovně: 

 

pro obor PRAKTICKÁ SESTRA (kód č. 53-41-M/03): 

Žáci budou maturovat z předmětů: 

• ošetřování nemocných (praktická zkouška, která se koná na pracovišti Nemocnice ve 

Frýdku-Místku, p. o., popř. na pracovišti Nemocnice Třinec, p. o., povinná zkouška); 

• ošetřovatelství (ústní zkouška, povinná zkouška) 

a povinně i z předmětu: 

• somatologie (ústní zkouška)  

nebo 

• psychologie a komunikace (ústní zkouška). 

 

pro obor SOCIÁLNÍ ČINNOST (kód č. 75-41-M/01): 

Žáci budou maturovat z předmětů: 

• pečovatelství (praktická zkouška, která se koná na pracovišti Domova pro seniory 

Frýdek-Místek, p. o., povinná zkouška); 

• sociální činnost (ústní zkouška, povinná zkouška) 

a povinně i z předmětu: 



• speciální pedagogika (ústní zkouška) 

nebo 

• psychologie a komunikace (ústní zkouška). 

 

Žáci dále maturují ve společné části maturitní zkoušky, a to z předmětu český jazyk a literatura 

a buď cizí jazyk, nebo matematika.  

Novelou školského zákona dochází s účinností od 1. 10. 2020 k přesunu písemných prací a 

ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka ze společné části maturitní zkoušky 

do profilové části maturitní zkoušky. Tím se také ruší funkce hodnotitele, který doposud 

centrálně hodnotil písemné práce. Písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a 

z cizího jazyka budou konány v profilové části maturitní zkoušky a hodnoceny členy zkušební 

maturitní komise na dané škole. 

 

Podle § 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, žák podává k maturitní zkoušce, opravné 

zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1 

uvedené vyhlášky, řediteli školy, a to nejpozději: 

a) 1. prosince pro jarní zkušební období, 

b) 25. června pro podzimní zkušební období. 

 

Ve Frýdku-Místku dne 29. dubna 2022 

 

Mgr. Ludmila Pavlátová, v.r.  

ředitelka školy 

 

 

 


