
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA  
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

Dvořákova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00637696 
 

 

Profilová část MZ 2021 - Zdravotnické lyceum-SŠ      Stránka 1 z 1 
 

Profilová část maturitní zkoušky 2021 
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 

 
Na základě opatření obecné povahy č. j.: MSMT-3267/2021-1, které nabylo účinnosti dne  

29. 1. 2021, nebudou žáci konat povinnou zkoušku z Českého jazyka a literatury formou 

písemné práce. Na základě tohoto opatření upravila ředitelka školy profilovou část maturitní 

zkoušky z českého jazyka a literatury. 

Dne 26. 6. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který ukotvil zásadní změny v konání maturitní 

zkoušky. Ustanovení týkající se změn maturitní zkoušky nabyla účinnosti dne 15. 10. 2020. Na 

základě těchto zákonných změn byl novelizován prováděcí právní předpis, tj. vyhláška č. 

177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.  

Na základě ustanovení § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

ředitelka školy v souladu s prováděcím právním předpisem určila nabídku povinných a 

nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro obor vzdělání 78-42-M/04 

Zdravotnické lyceum.  

Povinné zkoušky:  
Český jazyk a literatura (CJL) 
Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  
Maturitní práce (MPL) 
Forma: vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí  
Soubor odborných předmětů (MOP) 
Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 Povinně volitelná zkouška:  
Biologie (BIO)       
Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
Základy somatologie a patologie (SPA)       
Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Nepovinné zkoušky: 
Chemie (CHE) 
Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
Fyzika (FYZ) 
Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  
Komplex společenskovědních předmětů (KSP) 
Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
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