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

ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

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 2020/2021 se skládá ze dvou částí – společné a profilové.
Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné
zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou,
jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.
SPOLEČNÁ část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek a nejvýše dvou
nepovinných zkoušek. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou
didaktického testu.
Povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
Didaktický test z předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut.
2. cizí jazyk nebo matematika.
Cizí jazyk nabízí tyto jazyky: anglický. 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.
Didaktický test z předmětu matematika trvá 120 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 a
z předmětu matematika rozšiřující.
Didaktické testy společné maturitní části se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“
s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Ředitel školy zpřístupní žáků, výsledky formou
protokolu o výsledcích didaktických testů žáka.
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PROFILOVÁ část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a,
pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího
jazyka, a z dalších 3 povinných zkoušek.
Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce
a ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí.
Český jazyk a literatura

písemná práce, ústní zkouška

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož
minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Při
konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu
obsahující úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla z žákovského seznamu, který
obsahuje 20 děl vybraných podle kritérií pro sestavení seznamu stanoveného ředitelem školy.
Cizí jazyk

písemná práce, ústní zkouška

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém
minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání. Při
konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. Ředitel
školy stanoví pro ústní zkoušku 20 témat v souladu s RVP a ŠVP.
Další zkoušky profilové části pro obory vzdělávání:
Obor 64-41-L/51 Podnikání

ŠVP Podnikání:

Ekonomika, účetnictví a daně

ústní zkouška

Marketing, management a právo

ústní zkouška

Praktická zkouška

praktická zkouška

Obor 69-41-L/01 Kosmetické služby

ŠVP Kosmetička:

Kosmetika a materiály

ústní zkouška

Zdravověda

ústní zkouška

Praktická zkouška

praktická zkouška

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.
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Praktická zkouška oboru Kosmetické služby se skládá ze středoškolské odborné práce a
kosmetických úkonů. Zadání středoškolské odborné práce (SOP) určí ředitel školy nejpozději
4 měsíce před termínem konání praktické zkoušky. SOP bude odevzdána do termínu, který
bude určen ředitelem školy. SOP bude prezentována a předváděna při praktické zkoušce.
Kosmetické úkony sestávají z provedení dvou odlišných úkonů. Konkrétní kosmetické úkony
stanoví ředitel školy a žák si je vylosuje.

V Uherském Hradišti 20. 10. 2020
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