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Délka a způsob konání praktické zkoušky profilové části 

maturitní zkoušky                    

JARNÍ A PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 

PLATNÉ I PRO ŽÁKY – ABSOLVENTY, KTEŘÍ SE HLÁSÍ K OPRAVNÉ ZKOUŠCE NEBO NÁHRADNÍ ZKOUŠCE 

 

Délka a způsob konání praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny v souladu                              

s ustanovením § 19 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Forma: povinná praktická zkouška  

 

Předmět:              SOUBOR ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ:  

                                               = TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ 

= TECHNIKA OBSLUHY A SLUŽEB 
Platné i pro opravnou zkoušku za školní rok 2021/2022 

Obor vzdělání:   Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)  

Kód oboru:    65-42-M/01 

Školní rok:    2022/2023 

Třída:    HT4 

 

 
Slavnostní hostina (výseč pro 4 osoby) v prostorách školní restaurace - harmonogram 

 

6.45                         Slavnostní zahájení. 

6.50 – 7.00  Zabezpečení inventáře, květinové výzdoby k vylosovanému stolu. 

7.00 – 9.00  Příprava slavnostní tabule pro 4 osoby k danému vylosovanému tématu. 

9.00 – 11.30  Hodnocení připravených tabulí s dokumentací (1žák 15 minut) 

11.30 – 12.30  Hodnocení estetické úpravy maturitních slavnostních tabulí veřejnosti  

                                  (žáky školy, rodiči maturantů) pomocí žetonu (nejhezčí esteticky  

                                   upravená tabule bude oceněna). 

12.30 – 13.00  Úklid pracoviště 

 

Žáci na základě dokumentace praktické zkoušky pro 6 osob, připraví výseč pro 4 osoby (viz 

harmonogram). 

 

Žák 15 minut obhajuje náležitosti dokumentace, přípravu výseče pro 4 osoby, servis 

slavnostního menu a úklid pracoviště. 

 

Zpracovaly: Mgr. Miroslava Kozelská, Mgr. Simona Fajkusová 
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PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Forma: povinná praktická zkouška  

 

Předmět:   SOUBOR ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ  

 PROGRAMOVÁNÍ 

 INTERNETOVÉ PREZENTACE 

Obor vzdělání:   Informační technologie 

Kód oboru:    18-20-M/01 

Školní rok:    2022/2023 

Třída:    IT4 

 

 Praktická maturitní zkouška zahrnuje odborné předměty PROGRAMOVÁNÍ               

a INTERNETOVÉ PREZENTACE.  

 Délka praktické zkoušky je stanovena na 180 minut. 

 Praktická zkouška probíhá na počítačových učebnách.  

 Žáci si losují jedno ze čtyř témat, která obsahují zadání z obou odborných předmětů. 

 Každý žák zpracovává své zadání na počítači samostatně, případně s dopomocí 

asistenta (dle doporučení z PPP nebo SPC).  

 

Zpracovala: Ing. Jana Martinásková 

 

 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Forma: povinná praktická zkouška  

 

Předmět: PŘÍMÁ PÉČE O KLIENTA  

Platné i pro opravnou zkoušku za školní rok 2019/2020 a 2021/2022 
Obor vzdělání:   Sociální činnost  

Kód oboru:    75-41-M/01 

Školní rok:    2022/2023 

Třída:    SČ4A, SČ4B 
 

 Praktická maturitní zkouška je složena ze tří částí: Vytvoření portfolia, výroba 

didaktické pomůcky a samotná praktická zkouška.  

 Portfolio je tvořeno v průběhu celého studia, tvorba didaktické pomůcky je realizována 

během čtvrtého ročníku.  

 Každá z uvedených částí je bodově hodnocena, celkový počet bodů udává klasifikační 

stupeň.  

 Praktická maturitní zkouška se koná v odborné učebně, která je uzpůsobena pro 

praktické ukázky činnosti pracovníka v sociálních službách poskytujícího přímou péči.  

 V průběhu zkoušky využívá žák ke splnění zadání výpočetní techniky, kompenzačních 

pomůcek v učebně, ukázek prací v portfoliu a figurantů, kteří simulují možného klienta 

sociálních služeb.   

 Po vylosování jednoho z dvaceti témat je žák zkoušen bez předešlé přípravy. Doba 

zkoušení je 20 min. 

 

 

Zpracovala:  Mgr. Lada Červeňáková  
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Opravná zkouška za školní rok 2019/2020 

Předmět:  PŘÍMÁ PÉČE O KLIENTA 

Obor vzdělání:  Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny) 

Kód oboru:   75-41-M/01 

Školní rok:   2022/2023 

Třída:   DSM5 

 

 Praktická maturitní zkouška je složena ze dvou částí: Vytvoření portfolia a samotná 

zkouška.  

 Portfolio je tvořeno v průběhu celého studia.  

 Každá z uvedených částí je bodově hodnocena, celkový počet bodů udává klasifikační 

stupeň.  

 Praktická maturitní zkouška se koná v odborné učebně, která je uzpůsobena pro 

praktické ukázky činnosti pracovníka v sociálních službách poskytujícího přímou péči.  

 V průběhu zkoušky využívá žák ke splnění zadání výpočetní techniky, kompenzačních 

pomůcek v učebně, ukázek prací v portfoliu i figurantů, kteří simulují možného klienta 

sociálních služeb.   

 Po vylosování jednoho z dvaceti témat je žák zkoušen bez předešlé přípravy. Doba 

zkoušení je 20 min. 

 

Zpracovala:  Mgr. Lada Červeňáková 

 

 

Opravná zkouška za školní rok 2017/2018 

Předmět:  PŘÍMÁ PÉČE O KLIENTA 

Obor vzdělání:  Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny) 

Kód oboru:   75-41-M/01 

Školní rok:   2022/2023 

Třída:   DSM5 

 

 Praktická maturitní zkouška je složena ze dvou částí: Vytvoření portfolia a samotná 

zkouška.  

 Portfolio je tvořeno v průběhu celého studia.  

 Každá z uvedených částí je bodově hodnocena, celkový počet bodů udává klasifikační 

stupeň.  

 Praktická maturitní zkouška se koná v odborné učebně, která je uzpůsobena pro 

praktické ukázky činnosti pracovníka v sociálních službách poskytujícího přímou péči.  

 V průběhu zkoušky využívá žák ke splnění zadání výpočetní techniky, kompenzačních 

pomůcek v učebně, ukázek prací v portfoliu i figurantů, kteří simulují možného klienta 

sociálních služeb.   

 Po vylosování jednoho z témat je žák zkoušen bez předešlé přípravy. Doba zkoušení je        

15 min. 

 

Zpracovala:  Mgr. Martina Janoušková, Mgr. Lada Červeňáková 
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PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Forma: povinná praktická zkouška 

 

Předmět:              Tělesná VÝCHOVA S METODIKOU 

Obor vzdělání:    Pedagogika pro asistenty ve školství                         

Kód oboru:        75-31-M/02 

Školní rok:        2022/2023 

Třída:        DSP5 

 

 Praktická zkouška bude probíhat ve sportovním areálu SŠ prof. Z. Matějčka. 

 Délka zkoušky je stanovena takto: 20 minut teoretická příprava dle zadaných témat,  

20 minut praktický metodický výstup dle zadaných témat. 

 Žák může používat veškeré nářadí a náčiní sportovního areálu SŠ prof. Z. Matějčka. 

 

Zpracovala: Mgr. Marta Témová                        

 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Forma: povinná praktická zkouška  

 

Předmět:              VÝTVARNÁ VÝCHOVA S METODIKOU 

Obor vzdělání:    Pedagogika pro asistenty ve školství                         

Kód oboru:        75-31-M/02 

Školní rok:        2022/2023 

Třída:        DSP5 

 

K praktické maturitní zkoušce je připraveno 5 tematických okruhů. V den konání praktické 

zkoušky si žák vylosuje jeden ze zadaných tematických okruhů. 

 

Obsah praktické zkoušky:  

- žák ústně prezentuje své teoretické znalosti k tématu, které si vylosoval, 

- žák písemně zpracuje a ústně prezentuje přípravu na výchovnou činnost s výtvarným 

zaměřením k tématu, které si vylosoval, 

- žák předloží zkušební komisi portfolio deseti svých výtvarných prací. 

 

Průběh praktické zkoušky: 

- zkouška bude probíhat v učebně dle rozpisu zkoušek, 

- žák má 20 minut na přípravu a 15 minut na vlastní zkoušku, 

- po ukončení praktické zkoušky má komise 5 minut na hodnocení předloženého 

portfolia.  

       

Hodnocení praktické zkoušky: 

- hodnocení úrovně teoretických znalostí k zadanému tématu, 

- hodnocení úrovně zpracování zadaného tématu pro výtvarnou činnost, 

- hodnocení úrovně zpracování portfolia výtvarných prací. 

 

S obsahem a průběhem praktické maturitní zkoušky jsou žáci seznámeni v úvodní hodině 

výtvarné výchovy s metodikou v 5. ročníku. 

 

Zpracovala: Mgr. Soňa Sosnová 
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PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Forma: povinná praktická zkouška  

 

Předmět:              HUDEBNÍ VÝCHOVA S METODIKOU 

Obor vzdělání:    Pedagogika pro asistenty ve školství                         

Kód oboru:        75-31-M/02 

Školní rok:        2022/2023 

Třída:        DSP5 

 

K praktické maturitní zkoušce je připraveno 5 tematických okruhů. V den konání praktické 

zkoušky si žák vylosuje jeden ze zadaných tematických okruhů. 

 

Obsah praktické zkoušky:  

- žák ústně prezentuje své teoretické znalosti k tématu, které si vylosoval, 

- žák předvede praktickou hudební činnost ze svého portfolia vztahující se 

k vylosovanému okruhu, 

- žák předkládá portfolio s hudebními činnostmi. 

 

Průběh praktické zkoušky: 

- zkouška bude probíhat v učebně dle rozpisu zkoušek, 

- žák má 15 minut na přípravu a 15 minut na vlastní zkoušku, 

- po ukončení praktické zkoušky má komise 5 minut na hodnocení předloženého 

portfolia.  

       

Hodnocení praktické zkoušky: 

- hodnocení úrovně teoretických znalostí k zadanému tématu, 

- hodnocení úrovně praktické činnosti, 

- hodnocení úrovně zpracování portfolia hudebních činností. 

 

S obsahem a průběhem praktické maturitní zkoušky jsou žáci seznámeni v úvodní hodině 

hudební výchovy s metodikou v 5. ročníku. 

 

 

Zpracoval: Ondřej Pastrňák, DiS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě-Porubě dne 29. června 2022              

    

                 Mgr. Ivana Jírů, v. r. 

                        ředitelka školy 


