
 
 
 

 

Praktická zkouška z odborných předmětů 

Datum: 7. dubna 2021 

Třída: 4.C   

Obor vzdělání: 69–41–L/02 Masér sportovní a rekondiční,  

ŠVP: Specialista na wellness a lázeňství 

Doba trvání zkoušky: 45 min.  -  z toho 15 min příprava + 30 min vlastní zkouška 

Praktická zkouška z odborných předmětů probíhá v učebně masérny formou masírování 

klienta 

Obecná kritéria: 

Při hodnocení výsledků praktické maturitní zkoušky se hodnotí zejména osvojení praktických 

dovedností a návyků a využití získaných teoretických znalostí v praktické činnosti. 

U praktické zkoušky se hodnotí 

1.  Příprava lůžka, hygiena masáže 

2.  Hygiena maséra   

3.  Komunikace s klientem, poučení klienta, kontraindikace masáže   

4.  Praktické provedení masáže  

Na výsledném hodnocení se podílí každá část tímto způsobem 

1. Příprava lůžka, hygiena masáže – 10b 

 2. Hygiena maséra – 10b 

3.  Komunikace s klientem, poučení klienta, kontraindikace masáže – 10b 

4.  Praktické provedení masáže – 70b 

Výsledná známka je určena podle stanovené stupnice dle získaných bodů. 

Povolené pomůcky:  

Bílé prostěradlo, ručníky, osuška, polštářek, deka, míčky 

Povinné vybavení: 

Bílé oblečení maséra (triko, kalhoty, ponožky, zdravotní obuv) 

 



 
 
 

 

Praktická zkouška z odborných předmětů 

Datum: 7. dubna 2021 

Třída: 4.A    

Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie,  

ŠVP: Public Relations, média a marketingová komunikace 

Doba trvání zkoušky: 300 min 

Praktická zkouška z odborných předmětů probíhá v učebně výpočetní techniky na počítačích 

s následným tiskem výsledků činnosti.  

Zkouška se skládá ze tří částí: 

• Informační a komunikační technologie – ekonomické výpočty v programu MS Excel 

• Ekonomika – ekonomické výpočty zpracovávané v programu MS Word 

• Účetnictví – účetnictví zpracovávané v programu MS Word 

 

Obecná kritéria: 

Při hodnocení výsledků praktické maturitní zkoušky se hodnotí zejména osvojení praktických 

dovedností a návyků a využití získaných teoretických znalostí v praktické činnosti. 

K úspěšnému složení zkoušky žák nesmí z žádné ze třech částí být klasifikován stupněm 5. 

Výpočet výsledné známky je dán váhami jednotlivých částí  

• Informační a komunikační technologie 20%  

• Ekonomika 20% 

• Účetnictví 60% 

Povolené pomůcky:  

kalkulátor, účtová osnova, daňové zákony, psací potřeby, MS Word, MS Excel 

 

 

V Pardubicích 26.10. 2020    Ing. Josef Krčil v.r. 
       ředitel školy 


