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             ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY   

                     VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19                                                 

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní)         
a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou 
těchto částí. 

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb.   
a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. 

 

SPOLEČNÁ ČÁST  

2 povinné zkoušky: 
1. český jazyk a literatura  
2. cizí jazyk (ANJ,NEJ) nebo matematika 

 

max. 2 nepovinné zkoušky: 
- z nabídky: cizí jazyk (ANJ,NEJ), matematika 

Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci již pouze v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá 
základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků. 

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý. Žák 
nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při 
výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval 
daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se 
během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole 
vyučuje.  

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, 
opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.   
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PROFILOVÁ ČÁST 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač  

ŠVP: Mechanik seřizovač 

 

V souladu s §79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném                    

a jiném  vzdělávání  (školský zákon), ve znění  pozdějších  předpisů, a v souladu s vyhláškou                  

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou, ve znění pozdějších novel, stanovil ředitel školy, že profilová maturitní zkouška se ve  

školním roce 2018/19 bude konat z těchto předmětů: 

 

Povinné zkoušky: 

1/ Technologie - formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 

2/ Teoretická zkouška z odborných předmětů (zahrnuje znalosti vybraných 

     tematických celků z předmětů: mechatronika, elektrotechnika, stroje  

     a zařízení ) - formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 

3/ Praktická zkouška z odborných předmětů  
    (zahrnuje praktickou aplikaci znalostí z předmětů: odborný výcvik,  
    mechatronika, ICT, elektrotechnika) 
 

Nepovinné zkoušky: 

1/Odborné předměty strojírenské (zahrnuje znalosti vybraných tematických 

    celků předmětů: strojnictví a strojírenská technologie) - formou ústní zkoušky 

    před zkušební maturitní komisí  

2/ Odborné předměty elektrotechnické (zahrnuje znalosti vybraných 

     tematických celků z předmětů: elektrotechnika a elektronika) - formou ústní 

     zkoušky před zkušební maturitní komisí 

                                                                                              Mgr.František Šober 

                                                                                                      ředitel školy 
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PROFILOVÁ ČÁST 

23-62-L/01 Optik 

ŠVP: Optik 

V souladu s §79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném                    

a jiném  vzdělávání  (školský zákon), ve znění  pozdějších  předpisů, a v souladu s vyhláškou                  

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou, ve znění pozdějších novel, stanovil ředitel školy, že profilová maturitní zkouška se ve  

školním roce 2018/19 bude konat z těchto předmětů: 

Povinné zkoušky: 

1/ Optické technologie -  formou ústní zkoušky před zkušební maturitní  

     komisí 

2/ Optika -  formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 

3/ Praktická zkouška z odborných předmětů (zahrnuje praktickou aplikaci  
     znalostí z předmětů: odborný výcvik, technická dokumentace, optické  
     technologie, optika) 
 

Nepovinné zkoušky: 

1/ Technická dokumentace  - formou ústní zkoušky před zkušební maturitní 

     komisí 

2/ Optické materiály - formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 

 

                                                                                               

 

 

                                                                                              Mgr.František Šober 

                                                                                                      ředitel školy 
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PROFILOVÁ ČÁST 

23-43-L/51 Provozní technika 

ŠVP: Provozní technika, Provozní technika - DS  

V souladu s §79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném                    

a jiném  vzdělávání  (školský zákon), ve znění  pozdějších  předpisů, a v souladu s vyhláškou                  

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou, ve znění pozdějších novel, stanovil ředitel školy, že profilová maturitní zkouška se ve  

školním roce 2018/19 bude konat z těchto předmětů: 

Povinné zkoušky: 

1/ Technologie -  formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 

2/ Stroje a zařízení -  formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 

3/ Praktická zkouška z odborných předmětů (zahrnuje praktickou aplikaci  
     znalostí z předmětů: technická mechanika, technologie, CAD systémy  
     a konstrukční cvičení) 
 

Nepovinné zkoušky: 

1/ Technická mechanika  - formou ústní zkoušky před zkušební maturitní 

     komisí 

2/ Technická měření - formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr.František Šober 

                                                                                                      ředitel školy 
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PROFILOVÁ ČÁST 

36-44-L/51 Stavební provoz 

ŠVP: Stavební provoz, Stavební provoz - DS 

V souladu s §79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném                    

a jiném  vzdělávání  (školský zákon), ve znění  pozdějších  předpisů, a v souladu s vyhláškou                  

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou, ve znění pozdějších novel, stanovil ředitel školy, že profilová maturitní zkouška se ve  

školním roce 2018/19 bude konat z těchto předmětů: 

Povinné zkoušky: 

1/ Stavební provoz -  formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 

2/ Stavební technologie -  formou ústní zkoušky před zkušební maturitní 

     komisí 

3/ Praktická zkouška z odborných předmětů (zahrnuje praktickou aplikaci  
     znalostí z předmětů: konstrukční cvičení, stavební technologie, adaptace, 
     základy stavební mechaniky, stavební materiály a projektový software) 
 

Nepovinné zkoušky: 

1/ Základy stavební mechaniky  - formou ústní zkoušky před zkušební 

     maturitní komisí 

2/ Stavební materiály a zkoušení - formou ústní zkoušky před zkušební 

     maturitní komisí 

 

 

 

                                                                                              Mgr.František Šober 

                                                                                                      ředitel školy 

 


