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Úpravy organizace profilové části maturitní zkoušky (§79 ŠZ) 
 

 Praktická zkouška z OPR – proběhne beze změny v Nemocnici Šumperk, jen 

v případě zhoršené epidemiologické situace v ČR v laboratorních podmínkách – škola 

 

 OSE, PSK – proběhnou beze změn ústní zkouškou 

 

 CJL – obsah: žák si vybírá 20 knih ze školního literárního seznamu, mezi nimi musí 

být zastoupena díla různých období (min. 2 z nejstaršího období, min. 3 z 19. století, 

min. 4 ze světové literatury 20. století, min. 4 z české literatury z 20. století). 

Základem ústní zkoušky je podrobná interpretace literárního díla, doplněná zasazením 

díla do literárněhistorického kontextu, následuje práce s výňatky z literárního díla, 

rozboru textů zahrnuje znalosti z různých jazykovědných disciplín. Výsledná známka 

odráží 100% hodnocení ústní zkoušky.  

            Příprava na ústní zkoušku je 15 minut, délka zkoušení 15 minut. 

 

 AJ – obsah: ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 

pracovního listu ověřující znalost zdravotnické terminologie, českých či britských 

reálií. Žák losuje jedno téma z celkových 20-ti témat. Výsledná známka odráží 100% 

hodnocení ústní zkoušky.  

            Příprava na ústní zkoušku je 15 minut, délka zkoušení 15 minut. 

 

 NJ – obsah: ústní zkouška se skládá ze všeobecné a odborné části, ke každé části žák 

obdrží pracovní list. Všeobecná část je vedena formou řízeného rozhovoru na základě 

textu na všeobecné téma ( 5-8 minut). Odborná část zkoušky ověřuje znalost 

zdravotnické terminologie a reálií. V odborné části (7-8 minut) žák využívá pracovní 

list zaměřený na dané téma. Výsledná známka odráží 100% hodnocení ústní zkoušky.  

            Příprava na ústní zkoušku je 15 minut, délka zkoušení 15 minut. 

 

Poznámka: z ústních zkoušek z cizích jazyků je povolen při přípravě na zkoušku slovník 

z daného cizího jazyka. 

V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

 

 

 

V Šumperku, 15. 02. 2021 

Schválila ředitelka školy: Mgr. Zuzana Gondová 


