
Změny v organizačním zajištění maturitních 

zkoušek - 2020/2021 
 

Datum: 18. 3.  2021 

Obor:  54 – 41 – M/ 01 Zdravotnický asistent, denní a večerní forma studia 

Třída: 4. A, 4. B, 5. C  

 

     Ředitelství Střední zdravotnické školy stanovuje pro školní rok 2020/2021 

v souladu  s vyhláškou  č. 177/ 2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů předměty 

profilové části maturitní zkoušky a termíny společné a profilové maturitní 

zkoušky. 

 

     Změny MZK v letošním školním roce se týkají jak společné, tak i 

profilové MZK. Zkoušky společné části se nově konají pouze 

formou didaktických testů z CJL a CiJ (AJ, NJ) nebo z  MAT, které 

se hodnotí jen slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním 

vyjádřením úspěšnosti. Nově se u žáků denního studia, kteří dodají 

potvrzení, že odpracovali v pracovní povinnosti dle krizového 

zákona minimálně 160 hodin (tuto skutečnost dodají ředitelce školy 

nejpozději do 17.05. 2021) DT nekonají. 

    Profilová část MZK se dle změn skládá z ústní z CJL a CiJ (AJ, 

NJ), které jsou nově nepovinné + další tři zkoušky profilové MZK, 

jsou povinné  a platí pro denní i večerní formu studia . 
 

Předměty profilové části maturitní zkoušky 

 Povinné zkoušky:   ošetřovatelská praxe  – praktická zkouška 

                                       ošetřovatelství – ústní zkouška 

                                       psychologie a komunikace – ústní zkouška 

 Nepovinné zkoušky: český jazyk a literatura – ústní zkouška     

                                        cizí jazyk – ústní  

                                        somatologie – ústní zkouška   

                                        občanská nauka – ústní zkouška 

Společné části maturitní zkoušky 

 Povinné zkoušky:    český jazyk - DT 

                                         cizí jazyk – DT nebo matematika – DT 

 Žáci s potvrzením odpracovaných 160 hodin v pracovní 

povinnosti dle krizového zákona  DT nekonají. 
 



Časový harmonogram: 

- 14. 5. 2021 uzavření klasifikace  4.A, B,  5.C, 

- 24.– 26. 5. 2021 společná část MZK – didaktické testy pro  4.A,        

B, 5.C, 

- 10.-14. 5. 2021 - praktická část profilové MZK třídy 5.C    

- 17.-21. 5.2021 –praktická část  profilové  MZK tříd 4. A, B,                           

studijní  volno  před profilovou  ústní částí MZK třída 5.C,             

-  31.5. – 4.6.2021 - studijní  volno  před profilovou ústní  částí 

MZK třídy 4.A, B,      

-  1. – 4. 6. 2021- ústní zkoušky profilové části MZK  5.C  

- 7. – 11.6.2021 - ústní zkoušky profilové části MZK  4.A, 4.B     

 
 

 

                                          

V Šumperku,: 18. 3. 2021                                                                                                                 

Mgr. Zuzana Gondová, ředitelka školy v.r. 

 


