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Maturitní zkouška 2022 
Obor Praktická sestra 

 
 
 
 

1/ Společnou část tvoří didaktické testy z českého jazyka (povinně pro všechny) a 
z anglického jazyka nebo matematiky (povinně jeden z nich). Informace podává 
CERMAT. 

2/ Profilová část maturitní zkoušky se skládá z následujících povinných zkoušek: 

 
1. První povinná profilová maturitní zkouška je z české jazyka a literatury – 

písemná slohová práce a ústní zkouška (20 otázek) 
 

2. Druhá povinná profilová maturitní zkouška je z anglického jazyka (pokud si 
ho žák zvolil) – písemná slohová práce a ústní zkouška (25 otázek) 
 
 

3. Třetí povinná profilová maturitní zkouška je ze  „ošetřovatelství“, obsahuje 
25 otázek, koná se v ústní formě a je z ucelené části vzdělávacího obsahu-
předmětů speciální pedagogika a psychologie. 

 
4. Čtvrtá povinná volitelná profilová maturitní zkouška je buď ze  „somatologie“ 

nebo z „psychologie“. Obsahuje 25 témat, koná se v ústní formě a je 
z ucelené části vzdělávacího obsahu-předmětů sociální péče a sociální právo. 
 

5. Pátá povinná profilová maturitní zkouška je praktická z „ošetřování 
nemocných“- obsahuje  25 otázek stejných jako u ošetřovatelství. 

 
 

Ústní zkoušky trvají 15 minut a konají se ve škole. Praktické MZ se konají 
v náchodské nemocnici. 
 
 
Informace o přípravě společné části maturitní zkoušky 2022 žáci naleznou na 
www.novamaturita.cz . 
 

mailto:sekretariat@socea.cz
http://www.socea.cz/
http://www.novamaturita.cz/


SOŠ sociální a zdravotnická – Evangelická akademie 
Kladská 335, Náchod 547 01 

tel. 491 427 850 
sekretariat@socea.cz  

www.socea.cz 

IDS: szgma6n 
IČO: 00189391 

číslo účtu: 35 41 43 551/0100 

 
 
 

Hodnocení profilových maturitních zkoušek 

 

Každá zkouška profilové části je hodnocena samostatně. 

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice 

 1 - výborný 
 2 – chvalitebný 
 3 – dobrý 
 4 – dostatečný 
 5 -  nedostatečný 

V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou 
hodnoceny také jednotlivé části zkoušky. 

Pokud se zkouška skládá z více částí, výsledná známka je vypočítána jako průměr 
hodnocení jednotlivých částí zkoušky. 

Hodnocení zkoušek společné části 

Řídí se dle metodiky  CERMATU. 

 
 
 
 
V Náchodě dne 31. 8. 2021    Mgr. David Hanuš 
             ředitel školy 
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