
SZŠ/VOŠ zdravotnická Nymburk 

Informace o organizaci maturitní zkoušky 

Požadavky k maturitní zkoušce vycházejí z novelizace vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 

pozdějších předpisů. Maturitní zkouška je tvořena částí společnou a profilovou. 

1. Společná část maturitní zkoušky obsahuje: 

a) Didaktický test z českého jazyka a literatury b) Didaktický test z cizího jazyka 

nebo didaktický test z matematiky – (žák si vybere jeden z těchto předmětů) 

2. Profilová část maturitní zkoušky obsahuje: 

a) Písemnou práci z českého jazyka a literatury 

Písemná práce z českého jazyka je vytvoření souvislého textu s minimálním rozsahem 

250 slov. Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání. Pro písemnou 

práci stanoví ředitel školy 5 zadání. 

b) Ústní zkoušku z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí 

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury je stanoven ředitelkou školy seznam 

literárních děl. Z tohoto seznamu a v souladu s kritérii si každý žák připraví vlastní 

seznam 20 literárních děl. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 

nejdéle 15 minut.  

c) Písemnou práci z cizího jazyka 

Písemná práce z cizího jazyka je vytvoření souvislého textu v rozsahu 200 až 220 slov. 

Písemná práce trvá 70 minut včetně času na volbu zadání. Pro písemnou práci stanoví 

ředitel školy 1 zadání. 

d) Ústní zkoušku z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí 

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka je stanoveno ředitelkou školy 20 témat. Příprava k 

ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. (Zkoušku z cizího 

jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky - § 19a vyhlášky č. 177/2009 

Sb.) 

e) Praktickou maturitní zkoušku 

Organizace a náplň praktické maturitní zkoušky se liší podle oboru vzdělání: 

Praktická maturitní zkouška u oboru vzdělání Praktická sestra 

Praktická maturitní zkouška se koná na interním a chirurgickém oddělení nemocnice 

Nymburk, žáci si dané oddělení losují v období leden – únor příslušného školního roku. 

Praktická maturitní zkouška se koná ve 2. polovině dubna. Žák koná praktickou 

zkoušku v jednom dni, v průběhu 300 – 320 minut, včetně přestávek. Žák si na začátku 

https://www.zdravkanbk.cz/files/spolecne/seznam%20%C4%8Detby.pdf
https://www.zdravkanbk.cz/files/spolecne/seznam%20%C4%8Detby.pdf


zkoušky losuje téma a zároveň pacienty, u kterých bude provádět realizaci 

ošetřovatelských intervencí. Okruhy k praktické zkoušce jsou přístupné na webových 

stránkách školy od 1. října. 

Praktická maturitní zkouška u oboru vzdělání Sociální činnost 

Praktická zkouška se koná na oddělení dlouhodobé léčebné péče nemocnice 

Nymburk. Praktická maturitní zkouška se koná ve 2. polovině dubna. Žák koná 

praktickou zkoušku v jednom dni, v průběhu 300 – 320 minut, včetně přestávek. Žák 

si na začátku zkoušky losuje téma a zároveň klienty, u kterých bude provádět přímou 

péči. Okruhy k praktické zkoušce jsou přístupné na webových stránkách školy od 1. 

října.  

Praktická maturitní zkouška u oboru vzdělání Asistent zubního technika 

Praktická maturitní zkouška se koná ve školních zubních laboratořích ve druhé 

polovině dubna. Zkouška má trvání 21 hodin, rozdělených do tří pracovních dnů. Tato 

doba obsahuje zpracování laboratorního protokolu, výrobu vylosovaného výrobku a 

ústní obhajobu maturitní práce. Losování tématu probíhá na začátku zkoušky. 

Okruhy k praktické zkoušce jsou přístupné na webových stránkách školy od 1. října.  

Maturitní práce a její obhajoba oboru Zdravotnické lyceum 

Žák si vybere téma maturitní práce do konce měsíce října příslušného školního roku. 

Způsob zpracování a pokyny k obsahu, rozsahu a hodnocení maturitní práce jsou 

uvedeny na webu školy v dokumentu: Metodika k vypracování maturitní práce pro obor 

Zdravotnické lyceum. Termín odevzdání maturitní práce je do konce měsíce března 

daného školního roku. Příprava k obhajobě maturitní práce trvá 5 minut. Obhajoba 

maturitní práce trvá 15 min. 

Nabídka profilových předmětů k jednotlivým oborům vzdělávání je zveřejněna na webových 

stránkách školy.  

https://www.zdravkanbk.cz/files/mat_okruhy%20a%20temata/mops.pdf
https://www.zdravkanbk.cz/files/mosc.pdf
https://www.zdravkanbk.cz/files/moazt.pdf
https://www.zdravkanbk.cz/files/Metodika_MP.pdf
https://www.zdravkanbk.cz/cs/Studenti/St%C5%99edn%C3%AD+odborn%C3%A1+%C5%A1kola/Maturitn%C3%AD+okruhy/

