
Stanovení zadání, délky a způsobu konání praktické zkoušky 

 
 
V souladu s  Vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní zkouškou, vyhláškou č. 197/2016 Sb. a vyhláškou  
č. 311/2016 Sb. § 18, odstavec 1 stanovuje ředitel školy zadání praktické zkoušky, délku 
a způsob jejího konání takto: 

 

Zadání praktické zkoušky 
 
Ředitelem školy je stanoveno 20 – 30 témat pro praktickou zkoušku každého oboru do 30. 9. 
školního roku, zveřejněno na vývěsce školy a k těmto tématům umožněn i dálkový přístup. 
 

Délka praktické zkoušky: 
 
Obor zdravotnické lyceum 

 
Časový harmonogram praktické zkoušky jednoho žáka: 

15 minut příprava, 15 minut řešení modelové situace (provedení první pomoci) a obhajoba 

provedené první pomoci, zodpovězení doplňují otázky vztahující se k modelové situaci. 

Viz příloha č. 1 
(Rozpis je upraven podle počtu maturantů.) 
 
Obor zdravotnický asistent 

 
Délka praktické zkoušky je stanovena rozpisem, viz příloha č. 6 
(rozpis je upraven podle počtu maturantů, délka praktické zkoušky jednoho žáka zůstává 
zachována, celková délka obhajoby praktické zkoušky je proměnlivá podle počtu žáků). 
Téma praktické zkoušky může být žákem losováno nebo stanoveno zkoušejícím dle 
momentálních podmínek pracoviště. 
 
Obor bezpečnostně právní činnost 

 
Časový harmonogram praktické zkoušky jednoho žáka: 

15 minut příprava, 20 minut teoretické a praktické ukázky vztahující se k sebeobraně 

Harmonogram skupiny žáků viz příloha č. 3 
(rozpis je upraven podle počtu maturantů, délka praktické zkoušky jednoho žáka zůstává 
zachována, celková délka praktické zkoušky je proměnlivá podle počtu žáků). 
 
 
Obor sociální činnost 
 

Délka praktické zkoušky je stanovena rozpisem, viz příloha č. 4 
(rozpis je upraven podle počtu maturantů, délka praktické zkoušky jednoho žáka zůstává 
zachována, celková délka obhajoby praktické zkoušky je proměnlivá podle počtu žáků). 
Téma praktické zkoušky může být žákem losováno nebo stanoveno zkoušejícím dle 
momentálních podmínek pracoviště 
 

 
 
 
 



 
 
 
Obor ortoticko-protetický technik: 

 
Časový harmonogram praktické zkoušky jednoho žáka: 
15 minut příprava na praktickou činnost, délka praktické zkoušky 2,5 – 3,5 hodiny v závislosti 
na vylosovaném tématu (rozdílné technologické postupy), 15 minut příprava na obhajobu, 15 
minut obhajoba. 
Rozpis viz příloha č. 2 
(Rozpis je upraven podle počtu maturantů).  
Téma praktické zkoušky může být žákem losováno nebo stanoveno zkoušejícím dle 
momentálních podmínek pracoviště 
 

Způsob konání praktické maturity 
 
Praktické zkoušky oborů  zdravotnické lyceum, bezpečnostně právní činnost a 
ortoticko-protetický technik se konají v určených místnostech budovy školy (učebna 
první pomoci, tělocvična, školní dílna), ostatní obory konají maturitní zkoušku na 
smluvních pracovištích (pokud to dovolí další podmínky konání zkoušky). 
 
Žáci oborů zdravotnické lyceum a bezpečnostně právní činnost si losují v den konání praktické 
zkoušky zadání z 20 – 30 témat stanovených ředitelem školy pro příslušný studijní obor.  
Žáci ostatních oborů si zadání buď losují, nebo je mu určeno zkoušejícím dle momentálních 
podmínek pracoviště. Následují činnosti dle rozpisů jednotlivých oborů (viz přílohy). 
 
 
 
 
 
 


