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Nabídka maturitních p ředmětů 
pro školní rok 2016/2017 

 

obor: Zdravotnický asistent, kód 53-41-M/01   
 

a) spole čná část: 
1. povinná zkouška bez volby (CJL)  
 

2. povinná zkouška s volbou (MAT x ANJ x NEJ)   
viz zákon 561/2004 Sb., o p ředškolním, základním, st ředním, vyšším 
odborném a jiném vzd ělávání (školský zákon) 

b) profilová část: 
3. povinné zkoušky (ob ě) 
  OSK - formou ústní zkoušky 
  OSN - formou praktické zkoušky 
 

4. nepovinné zkoušky (nejvýše dv ě) 
 Bio-psycho-sociální profil osobnosti nemocného  - formou 
vypracování maturitní práce a její obhajoby 

  MAT – formou písemné zkoušky 
  ANJ – formou ústní zkoušky 
  NEJ - formou ústní zkoušky  
 

obor: Sociální činnost, kód 75-41-M/01   
 

a) spole čná část: 
1. povinná zkouška bez volby (CJL)  
 

2. povinná zkouška s volbou (MAT x ANJ x NEJ)  
viz zákon 561/2004 Sb., o p ředškolním, základním, st ředním, vyšším 
odborném a jiném vzd ělávání (školský zákon) 

b) profilová část: 
3. povinné zkoušky (ob ě) 

SPO - formou ústní zkoušky 
Přímá péče a osobní asistence  - formou praktické zkoušky 

 

4. nepovinné zkoušky (nejvýše dv ě) 
 Sociální pé če o klienta  - formou vypracování maturitní práce a její 
obhajoby 

  MAT – formou písemné zkoušky 
  ANJ – formou ústní zkoušky 
  NEJ - formou ústní zkoušky  
 

obor: Masér sportovní a rekondi ční, kód 69-41-L/02  
 

a) spole čná část: 
1. povinná zkouška bez volby (CJL)  

 

2. povinná zkouška s volbou (MAT x ANJ x NEJ)  
viz zákon 561/2004 Sb., o p ředškolním, základním, st ředním, vyšším 
odborném a jiném vzd ělávání (školský zákon) 

b) profilová část: 
3. povinné zkoušky (ob ě) 
  RER - formou ústní zkoušky 
  MAS - formou praktické zkoušky 
 

4. nepovinné zkoušky (nejvýše dv ě) 
  EKO - formou ústní zkoušky  

  MAT – formou písemné zkoušky 
  ANJ – formou ústní zkoušky 
  NEJ - formou ústní zkoušky 
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