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POKYNY PRO PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

oboru 69-41-L/01 Kosmetické služby se zaměřením Wellness / Vizážistika
2021/2022
Praktické maturitní zkoušky probíhají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., dále vyhláškou č.
177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou, v platném znění.
Obsah zkoušky:
Žáci konají v rámci praktické maturitní zkoušky následující dílčí zkoušky: celkové ošetření
klientky, pedikúru a dle svého zaměření sportovní masáž nebo líčení s celkovou úpravou
klientky.
Praktická maturitní zkouška prověřuje odborné znalosti, dovednosti a další schopnosti
žáka (samostatnost a pohotovost, dodržování BOZP, správnost vyjadřování aj.) komplexně a
zcela odpovídá požadovaným kompetencím absolventa.
Délka trvání:
Praktickou maturitní zkoušku konají žáci nejdéle 2 dny. V tomto dni trvá praktická zkouška
nejdéle 420 minut. Praktická zkouška je konána individuálně.
Průběh zkoušky:
Žák si před každou částí MZ převezme pracoviště, zajistí z pohledu BOZP a zahájí činnost dle
pokynů zkoušejícího. Odpoví na dotazy zkoušejícího a objasní prováděnou činnost. Po
ukončení jednotlivých úkonů provede kontrolu své práce a oznámí její ukončení zkoušejícímu.
První část (420 min):
Celkové ošetření klientky: Každý žák si vylosuje jedno z pěti témat a provede na své
modelce manikúru a masáž rukou, celkovou úpravu obočí a barvení řas, posouzení stavu pleti.
Dále zvolí vhodné přípravky a provede kosmetické ošetření obličeje a dekoltu.
Druhá část (150 min):
Pedikúra: je zaměřena na péči o nohy. Žáci předvedou přípravu pracoviště a nástrojů, dále
základní ošetření skalpelem a úpravu nehtů. Provedou masáž nohou a uklidí pracoviště dle
hygienických požadavků.
Třetí část (150 min):
a) Zaměření Wellness: Žákyně vypracují písemný test z anatomie těla a hygienických zásad
provozovny. Dále, dle vylosování jednoho ze dvou témat, předvedou sportovní masáž na svém
modelu.
b) Zaměření Vizážistika: Žákyně si s předstihem vyberou jedno ze dvou možných témat. Při
zkoušce provedou líčení a celkovou úpravu zevnějšku (jednoduchý účes a volba oděvu s
doplňky) na své modelce.
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Hodnocení praktické zkoušky:
Člen zkušební komise zaznamenává průběh práce do protokolu hodnocení dílčích částí
praktické maturitní zkoušky – viz. příloha č. 1. Průběh zkoušky a činnost žáka sleduje vedle
zkoušejícího také příslušný přísedící. Dále jednotliví zkoušející společně, podle stanovených
kritérií, zkoušku vyhodnotí a vypracují celkový protokol o hodnocení praktické maturitní
zkoušky – viz. příloha č. 2.
Tento protokol je součástí hodnocení profilové maturitní zkoušky. Výsledky předají předsedovi
maturitní komise. Hodnocení praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní
komise nejpozději v době konání ústních zkoušek.

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch
ředitel školy
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Příloha č. 1

Hodnocení dílčích částí praktické maturitní zkoušky
z odborného výcviku oboru 69-41-L/01 Kosmetické služby
Příjmení a jméno žáka: …………………………………………………………………
Celkové kosmetické ošetření

Max počet bodů

Datum a čas:
Formování obočí
Barvení obočí
Barvení řas
Manikúra
Masáž rukou
Posouzení pleti
Masáž dekoltu
Masáž obličeje
Celkem
Zkoušející:_____________________

3
3
3
3
2
10
6
10
40
Přísedící:________________________

Pedikúra

Max počet bodů

Datum a čas:
Volba vhodného modelu
Příprava pracoviště a nástrojů
Pedikúra
Masáž nohou
Úklid a dodržování hygienických předpisů
Celkem
Zkoušející:_____________________

Skutečný
počet bodů

5
3
10
4
3

25
Přísedící:________________________

Wellness

Max počet bodů

Skutečný
počet bodů

Max počet bodů

Skutečný
počet bodů

Datum a čas:
Test
12
Postup a provedení jednotl. hmatů masáže
17
Hygienické zásady
3
Komunikace s klientem
3
Celkem
35
Zkoušející:_____________________
Přísedící:________________________
Vizážistika
Datum a čas:
Příprava, volba modelu, hygienické zásady
Provedení líčení (postup, čistota práce, dodržení zadání)
Tvorba jednoduchého účesu na dané téma
Celkový outfit, kreativita, shoda – líčení, účes, kostým
Celkem
Zkoušející: _____________________

Skutečný
počet bodů

5
15
5
10
35

Přísedící:_______________________
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Příloha č. 2

Protokol o celkovém hodnocení praktické maturitní zkoušky z ODV
oboru 69-41-L/01 Kosmetické služby
na pracovišti odborného výcviku

Příjmení a jméno žáka:
Školní rok:

Třída:

Téma:
Datum zkoušky
Čas provedení

Hodnocení
praktické zkoušky:

Max. bodů

Celkové ošetření klientky

40

Pedikúra

25

Wellness/Vizážistika

35

Výsledné hodnocení

Body
celkem:

100 – 90
89 – 75
74 – 55
54 – 40
39 – 0

VÝBORNÝ
CHVALITEBNÝ
DOBRÝ
DOSTATEČNÝ
NEDOSTATEČNÝ

Podpisy členů komise:

Prospěch:

Prospěch - body

