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Dodatek č. 1 
 

ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU SOCIÁLNÍ ČINNOST 

 denní forma 

 

 

Školní vzdělávací program Sociální činnost (denní forma vzdělávání) platný od 1. 9. 2017 se  s účinností 

od 1. 9. 2018 v níže uvedených kapitolách mění takto: 

 

Kapitola 3.9 Charakteristika obsahu i formy ZZ nebo profilové části MZ 

Školní vzdělávací program se ukončuje maturitní zkouškou. Žák může konat maturitní zkoušku, pokud úspěšně 

ukončil poslední ročník středního vzdělávání. Dokladem o dosažení středního vzdělání s  maturitní zkouškou je 

vysvědčení o  maturitní zkoušce. Maturitní zkouška se skládá ze  společné a profilové části. Strukturu i obsah 

společné i profilové části určuje zákon č. 561/2004 Sb., o  předškolním, školním, středním, vyšším odborném 

a  jiném vzdělávání a  příslušný prováděcí právní předpis. Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné 

(státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.   

 

V rámci společné části maturitní zkoušky musí žák úspěšně vykonat dvě povinné zkoušky:  

1. zkoušku z českého jazyka a literatury  

2. zkoušku z cizího jazyka. 

 

V rámci profilové části maturitní zkoušky musí žák úspěšně vykonat tři povinné zkoušky:  

1. zkoušku z učební praxe (praktická zkouška) 

2. zkoušku z teorie ošetřovatelství (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

3. zkoušku z psychologie a komunikace (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí).  

 

Žák může dále konat v profilové části maturitní zkoušky nejvýše dvě nepovinné zkoušky z předmětů, jejichž 

hodinová dotace dosáhla během studia 144 hodin. 

Konkrétní informace a termíny maturitní zkoušky pro daný školní rok jsou vždy zveřejněny na  webových 

stránkách školy.  
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Kapitola 3.10 Volitelné zkoušky společné části MZ 

Společná část maturitní zkoušky se skládá  ze dvou povinných zkoušek, a to ze zkoušky z českého jazyka 

a  literatury a z cizího jazyka. Nabídka nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky je každoročně 

zveřejněna na www.novamaturita.cz a následně zveřejněna na webových stránkách školy. 

 

 

Dodatek č. 1 byl projednán v pedagogické radě dne 31.8.2018 a ve školské radě dne 29.8.2018. 

 

 

 

V Kroměříži, dne 1.9.2018 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

PhDr. Ludmila Hanáková 

ředitelka školy 
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