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Maturitní okruhy z vybraných předmětů  

(psychologie, klinická propedeutika, první pomoc,  

výchova ke zdraví, biologie, chemie) 
 

1. Astma bronchiale a jiná respirační onemocnění v TEV. 

2. Bezpečnost a zdravotní rizika při jízdě na in-line bruslích. 

3. Bitva u Slavkova. 

4. Éčka v potravinách. 

5. Faktory ovlivňující výběr povolání žáků na začátku a na konci studia na SŠ. 

6. Finanční gramotnost žáků SŠ. 

7. Florence Nightingalová a její vliv na současnou podobu ošetřovatelství. 

8. Hodnocení kvality života ve stáří. 

9. Hospitalizace dítěte včera a dnes. 

10. Informovanost veřejnosti o screeningovém vyšetření stolice na OK (okultní krvácení). 

11. Informovanost žáků 2. a 4. ročníku SZŠ o preventivních onkologických programech. 

12. Informovanost žáků o rizicích domácího porodu. 

13. Informovanost žáků SŠ o britských reáliích. 

14. Jak se žije zástupcům menšin na naší škole. 

15. Kompenzační cvičení u PC pro odstranění svalových dysbalancí. 

16. Kouření u adolescentů. 

17. Osteoartróza a kvalita života před a po výměně kloubu (kyčelní, kolenní). 

18. Pohled katolíků a ateistů na eutanázii. 

19. Postoj spolužáků běžné ZŠ k integrovaným jedincům s lehkým mentálním postižením. 

20. Povědomí adolescentů o osteoporóze a její prevence. 

21. Povědomí žáků středních škol o reáliích Rakouska. 

22. Pracovní spokojenost všeobecných sester a prestiž povolání. 

23. Psychohygiena a organizace volného času jako prevence syndromu vyhoření. 

24. Senioři očima dospívající generace. 

25. Sociální sítě na internetu. 
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26. Sport a úrazy. 

27. Úrazy dětí a mladistvých. 

28. Využití aplikace Záchranka laickou veřejností. 

29. Výzkum čtenářství žáků SŠ. 

30. Význam sportu při formování osobnosti a hodnot mladého člověka. 

31. Výživa a její dopad na zdraví člověka. 

32. Život po... (pomoc nadací, pomocné organizace, např. Dobrý anděl, Popálky, Centrum 

Paraple atd.). 

33. Život s dialýzou - problematika dialyzovaných pacientů. 

 

 

 

V Brně dne 30. 9. 2019                                            PhDr. Zuzana Číková 

                                                           ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, 

Jaselská, příspěvkové organizace 

 

 

 

 

 

 


