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                                                          Maturity v roce 2019 

 

Společná část maturitní zkoušky 2019 

 

Žák povinně vyková zkoušku: 

 

1. z českého jazyka a literatury. Je to komplexní zkouška, která se skládá ze tří dílčích 

zkoušek: 

a. písemná práce 

b. didaktický test 

c. ústní zkouška 

2. ze zvoleného cizího jazyka nebo matematiky. Zkouška z cizího jazyka je komplexní 

zkouška a skládá se ze tří dílčích zkoušek: 

a. písemná práce 

b. didaktický test 

c. ústní zkouška 

Zkouška z matematiky je konána formou didaktického testu. 

 

Žák může vykonat max. 2 nepovinné zkoušky: 

Z matematiky nebo ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje). 

 

U zkoušek společné části nemají žáci v tomto modelu možnost volby úrovně obtížnosti. 

Všechny zkoušky budou svou náročností odpovídat platným katalogům požadavků pro 

základní úroveň obtížnosti. 
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Profilová část maturitní zkoušky 2019 

1. Ředitel VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov stanovil podle školského zákona 561/2004, § 79, 

odst.(3), počet povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 

2018-2019 takto: Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek 

u denního a dálkového studia oboru Zdravotnický asistent,  denního studia oboru 

Zdravotnické lyceum a denního studia oboru Obchodní akademie. 

2. Ředitel VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov, stanovil dle vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 

vyhl. č.90/2010 Sb., vyhl č.274/2010 Sb., vyhl. č. 54/2011 Sb., vyhl č.273/2011 Sb., vyhl 

č.371/2012 Sb., vyhl. č.173/2014 Sb., vyhl. č. 214/2015 Sb., vyhlášky č.197/2016 Sb., 

vyhlášky č.311/2016 Sb. a vyhlášky č.243/2017 Sb., následující formy konání zkoušek: 

 

Obor – ZDRAVOTNICKÉ  LYCEUM 

1. Povinná profilová zkouška: 

 

 Odborná maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí (§15) 

 

2. Povinná profilová zkouška: 

 

 Volitelná ústní zkouška z předmětu: 

 

a) Biologie 

nebo 

b) Chemie 

nebo 

c) Psychologie 

nebo 

d) Zdravotnická propedeutika (zahrnuje problematiku odborných předmětů: 

klinická propedeutika, ošetřovatelská propedeutika, výchova ke zdraví a první 

pomoc) 

nebo 

e) Fyzika 

 

Z této nabídky zkoušek si žák vybere dvě zkoušky. 
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Tyto zkoušky se konají před zkušební maturitní komisí (§16). Ředitel pro tuto zkoušku 

konanou ústní formou zveřejnil 20 až 30 témat. Zveřejněná témata jsou platná pro jarní a 

podzimní zkušební období 2019. 

  

Důležité: pokud téma odborné maturitní práce není z odborných předmětů, ale například 

z biologie, musí si žák vybrat jako jeden z volitelných předmětů Zdravotnickou 

propedeutiku. V případě nejasností rozhodne ředitel. 

 

 

3. Nepovinná profilová zkouška: 

Žák může kromě povinných tří zkoušek vykonat dále maximálně 2 nepovinné zkoušky 

z předmětů, jejichž hodinová dotace dosáhla v průběhu studia alespoň 144 vyučovacích hodin 

(např. předměty, jež si nezvolil jako povinnou zkoušku). 

 

Poznámka k nepovinné zkoušce MATEMATIKA+:  Jedná se o výběrovou zkoušku ze 

středoškolské matematiky. Zkouška se bude konat v řádném termínu konání písemných 

zkoušek maturitní zkoušky 2019, tedy v období od 2.5.2019 do 10.5.2019. Žák se ke zkoušce 

MATEMATIKA+  přihlašuje v termínu od 2.1.2019 do 15.1.2019 prostřednictvím Výsledkového 

portálu žáka.  

 

Obor – ZDRAVOTNICKÝ  ASISTENT – denní a dálková forma 

vzdělávání 

 
1. Povinná profilová zkouška: 

 

 Praktická maturitní zkouška z předmětu Ošetřování nemocných (§18) 

 

2. Povinná profilová zkouška: 

 

 Ošetřovatelství – povinná ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (§16). 

Ředitel školy pro tuto zkouškou konanou ústní formou zveřejnil 20 až 30 témat. 

Zveřejněná témata jsou platná pro jarní  a podzimní zkušební období 2019. 



 

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov 
Procházkova 303, 541 01 Trutnov | tel. 499 840 092 | IČO: 135 82 968 | e-mail: sekretariat@szstrutnov.cz | 

www.zoat.cz 

3. Povinná profilová zkouška: 

 

 Volitelná ústní zkouška z předmětu: 

 

a) Somatologie 

nebo 

b) Psychologie 

Tato zkouška se koná před zkušební maturitní komisí (§16). Ředitel školy pro tuto zkoušku  

konanou ústní formou zveřejnil 20 až 30 témat. Zveřejněná témata jsou platná pro jarní a 

podzimní zkušební období 2019. 

 

4. Nepovinná profilová zkouška: 

Žák může kromě povinných tří zkoušek vykonat dále maximálně 2 nepovinné zkoušky 

z předmětů, jejichž hodinová dotace dosáhla v průběhu studia alespoň 144 vyučovacích hodin 

(např. předměty, jež si nezvolil jako povinnou zkoušku). 

 

Poznámka k nepovinné zkoušce MATEMATIKA+:  Jedná se o výběrovou zkoušku ze 

středoškolské matematiky. Zkouška se bude konat v řádném termínu konání písemných 

zkoušek maturitní zkoušky 2019, tedy v období od 2.5.2019 do 10.5.2019. Žák se ke zkoušce 

MATEMATIKA+  přihlašuje v termínu od 2.1.2019 do 15.1.2019 prostřednictvím Výsledkového 

portálu žáka.  

 

Obor – OBCHODNÍ AKADEMIE – denní forma vzdělávání 

 

Povinné profilové zkoušky: 

 Obchodní akademie (bez zaměření):   

1. Praktická odborná zkouška 

2. Ústní zkouška z ekonomiky 

3. Ústní zkouška z účetnictví 
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 Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch: 

1. Praktická odborná zkouška 

2. Ústní zkouška z ekonomiky a účetnictví 

3. Ústní zkouška z cestovního ruchu 

 

 Obchodní akademie se zaměřením na informatiku: 

1. Praktická odborná zkouška 

2. Ústní zkouška z ekonomiky a účetnictví 

3. Ústní zkouška z informatiky 

 

Součástí profilové maturitní zkoušky mohou být též dvě nepovinné zkoušky. Nepovinná 

maturitní zkouška v profilové části maturitní zkoušky je vždy ústní a může být z předmětů, 

které dle možností školy stanoví ředitel školy. 

 

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a 

nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich 

konáním v souladu s vyhláškou č.177/2009 Sb., odstavec 3 až 6. 

 

 

Kalendář přípravy a průběhu maturitní zkoušky ve školním roce 2018 – 2019 

 

Jarní zkušební období 2019 

do 1.12.2018   podání přihlášky žáka řediteli škole k maturitní zkoušce 

do 20.12.2018   předání výpisu z přihlášky žákům z informačního systému 

do 31.3.2019   žák předá řediteli školy svůj seznam min. 20 vybraných lit. děl 

10.4. – 11.4.2019  konání písemných prací z CJL a CJ 

2.5. – 10.5.2019  konání didaktických testů společné části MZ. V tomto období se 

    rovněž uskuteční zkouška MATEMATIKA+. 
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15.5.2019   uvolnění výsledků didaktických testů žákům 

20.5.2019 uvolnění výsledků didaktických testů výběrové zkoušky                    

Matematika+ 

16.5. – 11.6.2019 ústní zkoušky společné a profilové části (praktické zkoušky se 

mohou konat již od 1.4.219) 

do 13.6.2019 budou mít všichni žáci, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, 

maturitní vysvědčení 

 

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním 

termínu 2019 zveřejní MŠMT do 15.1.2019.  

 

Podzimní zkušební období 2019 

          

do 25.6.2019   podání přihlášky žáka řediteli školy k maturitní zkoušce 

do 30.6.2019   žák předá řediteli školy svůj seznam min. 20 vybraných lit. Děl 

1.9. – 10.9.2019 konání didaktických testů a písemných prací společné části  

maturitní zkoušky 

11.9. – 20.9.2019 konání ústní zkoušky společné části 

1.9. – 20.9.2019 konání profilové části maturitní zkoušky 

 

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním 

termínu 2019 určí MŠMT nejpozději do 15.8.2019. 

 

 

 

                                                  

 

                                                                                                                     Mgr. Bc. Roman Hásek 

V Trutnově dne 11.10.2018                                                              ředitel VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov 
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