Střední škola managementu a služeb a Základní škola s. r. o.
Profilová část maturitní zkoušky 2022
Profilová část maturitní zkoušky se skládá dle ustanovení §79 odst. 1, 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, 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 2 nebo 3 povinných zkoušek. Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše
2 nepovinné zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy.

Rozhodnutí ředitelky školy
Na základě zákona č. 561/2004 Sb. („školský zákon“) v platném znění, § 79 odst. 3 (Profilová část maturitní zkoušky) určuji povinné a nepovinné zkoušky pro jednotlivé studijní obory.
Kód oboru

RVP

Název oboru (ŠVP)

Třída

63-41-M/01

Ekonomika a podnikání

Management sportu

M4.A

65-42-M/02

Cestovní ruch

Management cestovního ruchu

M4.A

69-41-L/01

Kosmetické služby

Kosmetika - vizážistika

L4.A

82-41-M/009

Grafický design

Grafický design

G4.A

Forma
Praktická
Ústní
Ústní
Praktická
Ústní
Ústní
Praktická
Ústní
Ústní
Praktická
Ústní
Ústní

Témata zkoušky
Vedení tréninkové jednotky
Ekonomické předměty
Odborná sportovní příprava
Organizace vlastního zájezdu
Ekonomika a cestovní ruch
Management, marketing a právo
Kosmetické ošetření klienta, klientky
Kosmetika
Zdravověda
Návrh a realizace výtvarného projektu
Dějiny výtvarné kultury
Grafický design

1) Pro žáky všech oborů je povinná praktická zkouška.
2) Nepovinné maturitní předměty pro všechny studijní obory: další cizí jazyk, matematika, základy společenských věd.
Písemná práce z českého jazyka a literatury: V souladu s §14a vyhl. č. 177/2009 Sb. v platném znění, délka konání písemné práce z českého jazya a literatury je 110 minut včetně času na volbu
zadání. Minimální rozsah vytvořeného souvislého textu je 250 slov. Způsob záznamu je rukopisný. Povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu.
Maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu jsou zveřejněny na stránkách školy www.sousos.cz
Písemná práce z cizího jazyka
V souladu s §14c vyhl. č. 177/2009 Sb. v platném znění, délka konání písemné práce z cizího jazyka je 80 minut. Minimální rozsah vytvořeného souvislého textu nebo textů je 200 slov. Způsob
záznamu je rukopisný. Povolené pomůcky: překladový slovník.
Praktická zkouška
V souladu s §18 vyhl . č. 177/2009 Sb. v platném znění, praktická zkouška se koná v jednom dni a trvá nejdéle 300 minut. V oboru Grafický design se praktická zkouška koná ve třech dnech.
Součástí zkoušky je veřejné vystoupení. Praktická zkouška prověřuje vždy několik základních samostatných praktických dovedností žáků dle jednotlivých oborů.
Způsob a kritéria hodnocení praktické zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje v souladu s §24 vyhl. č. 177/2009 Sb. v platném
znění ředitel školy a nejpozději před začátkem konání první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise.
V Praze dne 22. 10. 2021

Ing. Tamara Krčmářová
ředitelka školy

