Střední škola služeb s. r. o.
Štěpnická 1156, Uherské Hradiště 686 06

ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY
ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Ukončování studia probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, dále dle
vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, v aktuálním znění.
Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018 se skládá ze dvou částí – společné a profilové.
Aby žák uspěl u maturitní zkoušky, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.
SPOLEČNÁ část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek nejvýše dvou
nepovinných zkoušek .
Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci pouze v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá
základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků.
Povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
Didaktický test z předmětu český jazyk a literatura trvá 60 minut. Písemná práce ze trvá 115
minut, během prvních 20 minut uskuteční žák výběr zadání. Ústní zkouška trvá nejdéle 15
minut, příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.
2. cizí jazyk nebo matematika.
Cizí jazyk nabízí tyto jazyky: anglický a německý. Didaktický test z cizího jazyka trvá 100
minut, z toho 40 minut poslechová část a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové
vědomosti a dovednosti. Písemná práce trvá 60 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut,
příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.
Didaktický test z předmětu matematika trvá 105 minut.
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka,
opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.
Nepovinné zkoušky:
Žák může zvolit až dvě nepovinné zkoušky z nabídky předmětů pro 2. povinnou zkoušku,
pokud si tento předmět nezvolil jako povinnou zkoušku.
PROFILOVÁ část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek.

ŠVP Podnikání:

Obor 64-41-L/51 Podnikání
1. ústní zkouška

Ekonomika, účetnictví a daně

2. ústní zkouška

Marketing, management a právo

3. praktická zkouška

Praktická zkouška

Obor 69-41-L/01 Kosmetické služby

ŠVP Kosmetička:

1 ústní zkouška

Kosmetika a materiály

2. ústní zkouška

volitelně Zdravověda nebo Chemie

3. PRZ

Praktická zkouška - skládá se ze SOP a její obhajoby a úkonu

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Ředitel školy
zveřejní pro každou zkoušku konanou ústní formou 25 témat, z nichž si žák jedno téma
bezprostředně před zahájením přípravy ke zkoušce vylosuje. Zveřejněná témata se
zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny, v jednom dni trvá praktická zkouška nejdéle 420
minut.
Zadání středoškolské odborné práce (SOP) určí ředitel školy nejpozději 4 měsíce před
termínem konání praktické zkoušky. Z uveřejněných témat si žák jedno zvolí. Nejpozději 4
měsíce před termínem konání praktické zkoušky určí ředitel školy vedoucího SOP a
nejpozději jeden měsíc před termínem konání praktické zkoušky určí oponenta SOP. Vedoucí
a oponent zpracují jednotlivě písemný posudek SOP. Posudky jsou předány žákům a členům
zkušební komise nejpozději 14 dní před termínem konání praktické zkoušky. Příprava
k obhajobě SOP trvá 5 minut, obhajoba trvá nejdéle 30 minut.

V Uherském Hradišti 4. 9. 2017

ing. Miroslava Podivinská
ředitelka školy

