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1. PRAKTICKÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 

Praktická část maturitní zkoušky se skládá z těchto dvou povinných zkoušek: 

 

1. Zkouška z předmětu Masáže 

2. Zkouška z předmětu Ekonomiky 

 

 

1.1. Zkouška z Masáže před zkušební maturitní komisí  

Předmětem  zkoušky jsou praktické dovednosti, a to s využitím vědomostí a dovedností 

získaných v průběhu vzdělávání z oblasti masáže a teorie masáže. Ředitel školy zveřejní 25 

témat. 

 

1.2 Časová dotace 

Bezprostředně před zahájením přípravy k praktické zkoušce si žák vylosuje jedno téma. 

Příprava k praktické zkoušce trvá 15 minut. Pokud to vyžaduje charakter zkoušky, může ředitel 

školy stanovit prodloužení trvání přípravy k praktické zkoušce, nejdéle však na 30 minut. 

Praktická zkouška trvá 60 minut. Při praktické zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát 

stejné téma. 

 

1.3 Struktura zkoušky 

Zkouška z masáže je tvořena výběrem otázky z masáže a teorie masáží. Hodnocení praktické 

zkoušky je v procentuálním poměru 65 % masáže a 35 % ekonomika. Žák vykoná úspěšně 

profilovou maturitní zkoušku, pokud úspěšně vykoná všechny povinné části, a to podle  

§ 79 zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání. 

 

1.4 Cíl 

Při praktické zkoušce z masáže a teorie masáže žák prokáže osvojení následujících dovedností: 

- znalosti z oblasti masáže, 

- znalosti z oblasti teorie masáže. 

 

 

 



2.1 Zkouška z Ekonomiky  

Předmětem praktické části zkoušky jsou praktické dovednosti, a to s využitím vědomostí a 

dovedností získaných v průběhu vzdělávání z oblasti ekonomiky a komunikace ve službách. 

Ředitel školy zveřejní 5 témat. 

 

2.2 Časová dotace 

Bezprostředně před zahájením přípravy k praktické zkoušce si žák vylosuje jedno téma. 

Příprava k praktické zkoušce trvá 15 minut, při kterých jsou žáci poučeni o způsobu průběhu 

zkoušky a odevzdávání prací. Pokud to vyžaduje charakter zkoušky, může ředitel školy stanovit 

prodloužení trvání přípravy k praktické zkoušce, nejdéle však na 30 minut. Praktická zkouška 

trvá 5 hodin, tj. 300 min. Praktická zkouška může probíhat podle vylosovaného tématu na 

počítači.  

 

2.3 Struktura zkoušky 

Zkouška z ekonomiky je tvořena předmětem ekonomika a komunikace ve službách. Hodnocení 

praktické zkoušky je v procentuálním poměru 65 % masáže a 35 % ekonomika. Žák vykoná 

úspěšně profilovou maturitní zkoušku, pokud úspěšně vykoná všechny povinné části, a to podle 

§ 79 zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání. 

 

 

2.4 Cíl 

Při praktické zkoušce z ekonomiky žák prokáže osvojení následujících dovedností: 

- podnikání,  

- bankovnictví,  

- propagace vlastní firmy a znalosti majetku, 

- personalistika, 

- daňová evidence. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY S PŘIZNANÝM 
UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle 

závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové 

a formální úpravy testových materiálů, zadání zkoušek společné, praktické a profilové části 

maturitní zkoušky, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek, tlumočení a 

technickou nebo speciálně pedagogickou asistenci a přepis řešení zkoušek do záznamových 

archů v souladu s doporučením.  

Ředitel školy prokazatelně seznámí žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro 

konání maturitní zkoušky a zákonného zástupce tohoto nezletilého žáka s úpravami podmínek 

a způsobu konání zkoušek nejpozději jeden měsíc před konáním první zkoušky nebo části 

zkoušky maturitní zkoušky. Ředitel školy informuje, seznámí v dostatečném předstihu členy 

zkušební maturitní komise, komisaře a zadavatele o podmínkách s podmínkami konání 

maturitní zkoušky žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek.  Ředitel školy přiděluje asistenta 

nebo tlumočníka žákovi po předchozím projednání jeho přidělení s žákem, popřípadě s jeho 

zákonným zástupcem. 

 

 

 

 

Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení a schválená kritéria hodnocení 

nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.  

 

 

 

 


