
 
 

 

 
 

 

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 

 

 

 
obor: Asistent zubního technika 

 

a) povinné zkoušky 

o Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška 

o Cizí jazyk (pokud si žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky) - písemná práce, ústní 

zkouška 

o Protetická technologie – ústní zkouška 

o Stomatologická protetika – ústní zkouška 

o Zhotovování stomatologických protéz – praktická zkouška 

b) nepovinné zkoušky 

o Cizí jazyk právě tehdy, když žák nekoná zkoušku společné části maturitní zkoušky ze 

stejného cizího jazyka – ústní zkouška 

o Somatologie a stomatologie – ústní zkouška 

 

obor: Laboratorní asistent 

 

a) povinné zkoušky 

o Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška 

o Cizí jazyk (pokud si žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky) - písemná práce, ústní 

zkouška 

o Klinická biochemie – ústní zkouška 

o Zkouška z odborných předmětů (Cvičení z klinické biochemie, Cvičení z hematologie a 

transfuzní služby, Cvičení z histologie a histologické techniky a Cvičení z mikrobiologie, 

imunologie, epidemiologie) – praktická zkouška 

b) volitelné zkoušky (žák si volí jednu zkoušku) 

o Hematologie a transfuzní služba 

o Histologie a histologická technika 

o Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie 

c) nepovinné zkoušky 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, 
příspěvková organizace 



o Cizí jazyk právě tehdy, když žák nekoná zkoušku společné části maturitní zkoušky ze 

stejného cizího jazyka – ústní zkouška 

o Chemie – ústní zkouška 

 

obor: Nutriční asistent 

 

d) povinné zkoušky 

o Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška 

o Cizí jazyk (pokud si žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky) - písemná práce, ústní 

zkouška 

o Klinická dietologie – ústní zkouška 

o Léčebná výživa – ústní zkouška 

o Zkouška z odborných předmětů (Příprava léčebné výživy, Nutriční péče, Základy 

administrativy stravovacího provozu) – praktická zkouška 

e) nepovinné zkoušky 

o Cizí jazyk právě tehdy, když žák nekoná zkoušku společné části maturitní zkoušky ze 

stejného cizího jazyka – ústní zkouška 

o Chemie – ústní zkouška 

 

obor: Zdravotnické lyceum 

 

a) povinné zkoušky 

o Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška 

o Cizí jazyk (pokud si žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky) - písemná práce, ústní 

zkouška 

o Maturitní práce s obhajobou 

b) volitelné zkoušky  

1. oblast odborného vzdělávání (žák si volí jednu zkoušku) 

i. Psychologie (Obecná a sociální psychologie, Vývojová psychologie, 

Zdravotnická psychologie) – ústní zkouška 

ii. Somatologie – ústní zkouška 

2. oblast všeobecně vzdělávací (žák si volí jednu zkoušku) 

i. Biologie – ústní zkouška 

ii. Fyzika – ústní zkouška 

iii. Chemie – ústní zkouška 



c) nepovinné zkoušky  

o Fyzika – ústní zkouška 

o Chemie – ústní zkouška 

o Psychologie – ústní zkouška 

 

obor: Praktická sestra 

 

a) povinné zkoušky 

o Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška 

o Cizí jazyk (pokud si žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky) - písemná práce, ústní 

zkouška 

o Ošetřovatelství – ústní zkouška 

o Ošetřování nemocných – praktická zkouška 

b) volitelné zkoušky (žák si volí jednu zkoušku) 

o Psychologie a komunikace – ústní zkouška 

o Somatologie – ústní zkouška 

c) nepovinné zkoušky 

o Psychologie a komunikace – ústní zkouška 

o Somatologie – ústní zkouška 

 

 

V Ostravě dne 15. 9. 2022 
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