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Přijímací řízení konané ve školním roce: 2016 – 2017 
Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky 

 

SZŠ a VOŠZ Plzeň jako příslušný správní orgán podle § 72 ost.3 a 4, §73, §77, 78 odst. 1, 
6 a 7 , §79 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a to 
novely č. 178/2016 Sb. a  vyhláška č. 311/2016 Sb.,  kterou  se mění vyhláška č. 177/2009 
Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 
zkouškou,ve znění pozdějších předpisů a  vyhláška  č. 197/2016 Sb.,kterou se mění 
vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
                                                         stanoví 
 
tyto zkušební předměty společné části maturitní zkoušky pro žáky, kteří budou 
přijati do níže uvedených oborů vzdělání a forem vzdělávání pro školní rok 2017 – 2018: 
 
 
 

Obor vzdělání Kód oboru Předměty společné části MZ 

Zdravotnický 
asistent 
 
Zdravotnické 
lyceum 
 
Laboratorní asistent 
 
Masér sportovní a 
rekondiční 
 
 
 
Asistent zubního 
technika 
 

53-41-M/01 
 
 

78-42-M/04 
 
 

53-43-M/01 
 

69-41-L/02 
 
 
 
 

53-44-M/03 

a) český jazyk a literatura 
b) cizí jazyk nebo matematika 
 
Ředitel školy může nově stanovit, že pokud se v 
profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné 
zkoušky, lze jednu povinnou zkoušku konanou z 
cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané 
standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka 
doložené jazykovým certifikátem. Totéž lze stanovit i 
pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části 
maturity. Ředitel může tuto variantu povolit za 
podmínek stanovených novou vyhláškou č. 311/2016 
Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou – na základě § 19a odst. 2, s účinností od 1. 
10. 2016 
 
Na základě Nařízení vlády č.445/2016 Sb., o stanovení 
oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním 
předmětem společné části maturitní zkoušky bude 
matematika povinným předmětem maturitní zkoušky 
pro obor 78-42-M/04  Zdravotnické lyceum. 
Pro žáky ostatních oborů  nastupující na SZŠ ve 
školním roce 2017-2018   matematika povinnou 
maturitní zkouškou nebude. 

 
 
 
V Plzni dne 30. 11. 2016                                                        PhDr. Ivana Křížová v. r. 
                                                                                                       ředitelka školy 
 

http://www.zmenyzakonu.cz/vyber.aspx?k=214/2015%20Sb.
http://www.zmenyzakonu.cz/vyber.aspx?k=214/2015%20Sb.
http://www.zmenyzakonu.cz/vyber.aspx?k=214/2015%20Sb.
http://www.zmenyzakonu.cz/vyber.aspx?k=177/2009%20Sb.


 


