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Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 
 
 

v oboru vzdělání Kosmetické služby  
1. Povinné zkoušky - jejich forma konání a obsah zkoušky 

Český jazyk a literatura – písemná zkouška a ústní zkouška, obsah učiva předmětů český jazyk                           
a literatura a seminář z českého jazyka literatury. 
Anglický jazyk - písemná zkouška a ústní zkouška, obsah učiva předmětů anglický jazyk, konverzace 
v anglickém jazyce a seminář z anglického  jazyka. Tuto zkoušku koná jen žák, který si zvolil ve 
společné části MZ předmět anglický jazyk. 
 
Kosmetika – ústní zkouška, obsah učiva předmětu kosmetika a materiály 
Zdravověda – ústní zkouška, obsah učiva předmětu zdravověda 
Praktická zkouška z odborného výcviku – praktická zkouška, obsah učiva předmětu odborný výcvik, 
kosmetika, materiály.  
Praktická zkouška se skládá ze tří částí a trvá celkem 6 hod.  
V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, 
pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední 
v návrhu výsledného hodnocení zkoušky. 
Na každou část zkoušky si žák musí přivést modelku. 
První částí je praktické předvedení samostatné odborné práce a její obhajoba v časové dotaci                             
2 hodiny.  Aby žák mohl vykonat první část zkoušky, musí do 30. 3. 2023 odevzdat písemné zpracování 
samostatné odborné práce. Žák, který práci neodevzdá, nemůže konat první část zkoušky.  
Druhou částí je kosmetické ošetření (diagnóza pleti s poradenstvím a celkové ošetření pleti, včetně 
využití přístrojové techniky), barvení řas a obočí, manikúra, masáž rukou a lakování nehtů. Při všech 
úkonech bude hodnoceno i dodržování hygieny a technologických postupů, organizace práce včetně 
vyplnění pokladního bloku. Časová dotace 3 hodiny. Žák má možnost použít kosmetické přípravky                   
a nástroje. 
Třetí částí  je pedikúra, kde žák provede praktické ošetření nohou klienta, masáž nohou a poradenství 
v časové dotaci 1 hodiny. Při zkoušce má žák možnost použít pedikérské přípravky a nástroje. 
 
 
 

2. Nepovinné zkoušky - jejich forma konání a obsah zkoušky 
 Chemie – ústní zkouška, obsah učiva předmětu chemie 
 Matematika – ústní zkouška, obsah předmětu matematika 
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v oboru vzdělání Fotograf    
1. Povinné zkoušky - jejich forma konání a obsah zkoušky 

 Český jazyk a literatura – písemná zkouška a ústní zkouška, obsah učiva předmětů český jazyk                           
a literatura a seminář z českého jazyka literatury. 
Anglický jazyk - písemná zkouška a ústní zkouška, obsah učiva předmětů anglický jazyk, konverzace 
v anglickém jazyce a seminář z anglického  jazyka. Tuto zkoušku koná jen žák, který si zvolil ve 
společné části MZ předmět anglický jazyk. 

 

Fotografie – ústní zkouška, obsah učiva předmětu fotografie a materiály 
Digitální fotografie a grafická úprava – ústní zkouška, obsah učiva předmětů digitální fotografie                      
a grafická úprava a optika a přístroje 
 

Praktická zkouška z odborného výcviku – praktická zkouška, obsah učiva předmětu odborný výcvik, 
digitální a grafická úprava, fotografie a materiály.  
Praktická zkouška se skládá ze čtyř částí a trvá celkem 5,5 hod.  
V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, 
pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky  se zohlední 
v návrhu výsledného hodnocení zkoušky. 
První částí je ateliérový a volný portrét. Žák si pro tuto část zkoušky musí zajistit vlastní model. 
Ateliérový portrét bude pořízen ve školním ateliéru, při využití zábleskového osvětlení. Žák odevzdá 
3 nejlepší digitálně upravené fotografie ve formátu 12,6 x 17,8cm / 300 DPI. Volný portrét žák pořídí 
kdekoliv v prostorách školy. Zaměří se na vhodnou volbu lokace a práci s denním světlem. Následně 
snímky digitálně upraví a tři nejlepší záběry odevzdá ve formátu 12,6 x 17,8cm/ 300 DPI. Časová 
dotace na ateliérový a volný portrét je 3 hodiny. Veškeré portréty,  bude žák fotografovat digitálně. 
Při práci v ateliéru školy si žák může vypůjčit školní zařízení, při práci v exteriéru využije vybavení 
vlastní. Po ukončení práce, budou snímky uloženy ve formátu *.jpg do příslušné složky v PC.  
Druhou částí je  technická fotografie. Žák v den zkoušky zhotoví ve školním ateliéru  technický digitální 
snímek s využitím zábleskového osvětlení. Dále jej upraví v grafickém softwaru. Velikost snímku 
15x21cm/300 DPI. Formát uložení do PC je *.jpg  a *.png s průsvitným pozadím. Časová dotace 1,5 
hodiny. Při zkoušce má žák možnost použít technické, fotografické přístroje  a zařízení fotoateliéru. 
Technické předměty pro snímkování dodá žákům zkoušející. Při zpracování v grafickém editoru 
pracuje žák výlučně na školním zařízení. 
Třetí částí je dokladová fotografie. Snímek bude pořízen ve školním ateliéru. Následně v grafickém 
programu upraven tak, aby splňoval podmínky dokladové fotografie. Poté fotografie vytiskne a 
připraví k předání „zákazníkovi“. Časová dotace je 0,5 hodiny. 
Čtvrtá část zkoušky je obhajoba a představení samostatné odborné práce, kde žák prezentuje vlastní 
fotografie. Důraz je kladen na odborné vyjadřování žáka, kvalitu jednotlivých snímků a splnění zadání 
samostatné odborné práce. Časová dotace 0,5 hodiny. Aby žák mohl vykonat tuto část zkoušky, musí 
do 31. 3. 2023 odevzdat písemné zpracování samostatné odborné práce. Žák, který práci neodevzdá, 
nemůže konat čtvrtou část zkoušky.  
 

 

2. Nepovinné zkoušky - jejich forma konání a obsah zkoušky 
Informační a komunikační technologie – ústní zkouška, obsah předmětu informační a komunikační 
technologie 
Matematika – ústní zkouška, obsah předmětu matematika 
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v oboru vzdělání Vlasový specialista  
1. Povinné zkoušky - jejich forma konání a obsah zkoušky 

 Český jazyk a literatura – písemná zkouška a ústní zkouška, obsah učiva předmětů český jazyk                           
a literatura a seminář z českého jazyka literatury. 
Anglický jazyk - písemná zkouška a ústní zkouška, obsah učiva předmětů anglický jazyk, konverzace 
v anglickém jazyce a seminář z anglického  jazyka. Tuto zkoušku koná jen žák, který si zvolil ve 
společné části MZ předmět anglický jazyk. 

 
Praktická zkouška z odborných předmětů – praktická zkouška, obsah učiva předmětu technologické 
cvičení, materiály, ekonomika, účetnictví a daně.  
Praktická zkouška trvá 6 hodin a skládá se ze dvou částí.  
V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, 
pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední 
v návrhu výsledného hodnocení zkoušky. 
První částí  je zpracování ekonomických dokumentů, včetně zpracování daňového přiznání. Časová 
dotace   4 hodiny. Žák má možnost použít kalkulačku, pro zpracování daňového přiznání využít PC                    
a tiskárnu. 
Druhou částí je praktické předvedení samostatné odborné práce a odpovězení otázek k trichologické 
části samostatné práce.  Časová dotace 2 hodiny. Aby žák mohl vykonat druhou část zkoušky, musí 
do 30. 3. 2023 odevzdat písemné zpracování samostatné odborné práce. Žák, který práci neodevzdá, 
nemůže konat druhou část zkoušky.  

 
 
2. Nepovinné zkoušky - jejich forma konání a obsah zkoušky 
 Matematika – ústní zkouška, obsah předmětu matematika 
 Účetnictví a daně – ústní zkouška, obsah předmětu účetnictví a daně 
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Bližší podmínky konání profilových zkoušek ČJL a AJ platné pro obory vzdělání 
Fotograf, Kosmetické služby, Vlasový specialista 

 

Český jazyk a literatura 
Písemná zkouška - vytvoření souvislého textu podle zadání, minimální rozsah textu je 250 slov. Písemná 
práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 4 zadání, z nichž 
si žák po zahájení zkoušky jedno téma zvolí. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla 
českého pravopisu. 
Ústní zkouška - ředitel školy stanovil maturitní seznam literárních děl.  Z tohoto seznamu  si žák připraví 
vlastní seznam literárních děl v minimálním počtu 20 a v souladu s následujícími kritérii: 
 Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla 
 Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla 
 Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla 
 Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl. 
 Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama. 
 Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. 
 Za literární dílo je považováno komplexní dílo, nikoliv jeho část. 
Seznam četby je žák povinen odevzdat do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní 
zkušební období. Neodevzdá-li žák seznam včas a podle stanovených kritérií, bude maturovat ze všech děl 
maturitního seznamu četby. 
Zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu.  Před zahájením přípravy                   
k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Délka žákovy přípravy na ústní zkoušku je 15 minut, 
zkouška trvá  15 minut. V průběhu ústní zkoušky není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky vyjma 
pracovního listu a psacích potřeb. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu 
dílu. 
 

Anglický jazyk 
Písemná zkouška – vypracování dvou souvislých textů dle zadání v rozsahu minimálně 200 slov. Písemná 
práce trvá    70 minut.  Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 
Ústní zkouška – ředitel školy stanovil 20 zkušebních témat. Zkouška se uskutečňuje formou řízeného 
rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu, které si žák 
vylosuje. Délka žákovy přípravy na ústní zkoušku je 20 minut, zkouška trvá 15 minut. V průběhu přípravy                   
na ústní zkoušku má žák možnost použít překladový slovník. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

  
 
 
Vizovice 30.09.2022     

 
Mgr. Eva Solnařová v.r. 

          ředitelka školy 
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