
Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 

Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 

 

Maturitní zkouška z Odborného výcviku 

Zadání, délka a způsob konání 

Náhradní způsob konání praktické zkoušky podle § 26 zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních 

pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování 

 

Školní rok: 2019/2020 

Třída: K4.S 

Obor: 69-41-L/01 Kosmetické služby 

 

Forma zkoušky: praktická 

 

Zadání:  

Zkouška má dvě části. 
  
Zadání první části, včetně časového limitu na úkon: 
 

1. Posouzení a stanovení diagnózy pleti – písemné zpracování, ústní ověření 

          15 min 

 popis stanoveného typu pleti 

 kritéria posouzení pleti 

 volba kosmetického ošetření 

 

2. Stanovení správného technologického postupu při ošetření – písemné zpracování 

          10 min 

 povrchové čištění 

 napářka a hluboké čištění 

 kosmetická masáž 

 pleťová maska 

 

3. Poradenství – domácí ošetření pleti a ošetření v kosmetických  salónech – písemné 

zpracování         15 min 

 ošetření pleti ráno 

 ošetření pleti večer 

 ošetření během dne 



 ošetření jednotlivými kosmetickými přípravky 

 doporučení vhodných kosmetických úkonů 

 

 

4. Komplexní kosmetické ošetření pleti – ústní ověření, praktické provedení na 

cvičné hlavě 

           30 min 

 kosmetická masáž 

 

5. Znalost jednotlivých technologických postupů, vhodnosti provádění a dodržování 

hygienických norem - ústní ověření     20 min 

 

 úprava obočí a řas 

 večerní líčení pro slavnostní příležitost 

 epilace horního rtu 

 

 

Zadání druhé části, včetně časového limitu na úkon: 
 

1. Manikúra a péče o ruce – ústní popis na předložené fotografii  5 min 

 technologický postup 

 doporučení 

 

 

2. Pedikúra a péče o ruce – ústní popis na předložené fotografii  5 min 

 technologický postup  

 doporučení 

 

Způsob konání:  

Žák si písemně připraví popis, poradenskou službu a technologický postup kosmetických 
úkonů, které jsou stanovené v první části praktické zkoušky. Učitel následně ústně ověří 
znalosti žáků. Kosmetickou masáž žák provádí na cvičné hlavě. Následně si žák losuje jeden 
ze dvou úkonů ze zadání druhé části zkoušky. Na předložené fotodokumentaci žák popíše 
vhodný technologický postup a doporučení v péči o ruce nebo nohy. 

Zkouška probíhá na odloučeném pracovišti v odborné učebně. Žák pracuje samostatně, ve 
stanoveném časovém limitu. Žák vykonává zkoušku v pracovním oděvu a obuvi, zajištuje si 
sám. Žák si zajistí fotodokumentaci na téma péče o ruce, péče o nohy a vlastní nářadí. 
Ostatní pomůcky zajistí škola- viz Katalog povolených pomůcek ke společné a profilové části 
maturitní zkoušky. 

Žák je hodnocen dle Způsobu hodnocení maturitních zkoušek profilové části maturitních 
zkoušek, které navrhl ředitel školy, a schválili členové zkušební maturitní komise. 

 



Délka zkoušky: 1. část – 90 minut 

        2. část – 5 minut 

    

 

 

Havířov 18. 5. 2020    ředitel školy Mgr. Petr Szymeczek v.r. 


