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Dodatek č. 1 
 

ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRAKTICKÁ SESTRA 
 denní forma 

 
 
Školní vzdělávací  program  Praktická  sestra (denní forma vzdělávání)  platný  od 1. 9. 2019  se  s  účinností  
od 1. 10. 2020 v níže uvedených bodech mění takto: 
 
 
1.  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. Aby žák uspěl u maturitní zkoušky, musí úspěšně 
složit povinné zkoušky obou těchto částí.   

 

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek: 

 zkoušky z českého jazyka a literatury - konané formou didaktického testu 

 zkoušky z cizího jazyka nebo matematiky - konané formou didaktického testu 

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze: 

 zkoušky z českého jazyka a literatury - konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky 

 zkoušky z cizího jazyka - konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky, pokud si žák 

z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk  

 zkoušky z učební praxe  -  konané formou praktické zkoušky 

 zkoušky z ošetřovatelství  - konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 

 zkoušky z psychologie a komunikace  - konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí  
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Žák může dále konat v rámci profilové části maturitní zkoušky nejvýše dvě nepovinné zkoušky. Konkrétní 
informace a termíny maturitní zkoušky pro daný školní rok jsou vždy zveřejněny na webových stránkách školy.  

 

2.  Kapitola 3.10 Volitelné zkoušky společné části MZ 

Nabídka nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky je každoročně zveřejněna na www.cermat.cz 
a následně zveřejněna na webových stránkách školy. 

 

 
Dodatek č. 1 byl projednán v pedagogické radě dne 14.9. 2020.  

 

 

 

V Kroměříži, dne 1.10. 2020 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

PhDr. Ludmila Hanáková 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

http://www.cermat.cz/

