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Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část 

maturitní zkoušky ve školním roce 2016/ 2017 
 

 

č.j. 1156 /2016/SPS 

 

Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem stanovuje dle § 79 odst. 4 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění zákona č.  472/2011 Sb., vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 

ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., 

274/2010 Sb., 54/2011 Sb., 273/2011 Sb., 371/2012Sb., 173/2014 Sb., č. 214/2015 Sb., 197/2016 Sb. 

a č. 311/2016Sb.  

 

Žák koná 3 povinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky a může si volit maximálně 

2 nepovinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky. 

 

 

obor:  STROJÍRENSTVÍ 23-41-M/01 

 

Povinné zkoušky 

1. zkouška - Strojírenská technologie - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

2. zkouška - Stavba a provoz strojů   - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

3. zkouška - Soubor odborných předmětů - praktická zkouška 

 

Nepovinné zkoušky  

Matematika    - ústní  zkouška před zkušební maturitní 

Matematika+  - didaktický test 

Cizí jazyk        - ústní  zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

 

obor:  TECHNICKÉ LYCEUM 78- 42 – M/01 

 

zaměření - Strojírenství: 

 

Povinné zkoušky 

1. zkouška – Soubor strojírenských předmětů - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

2. zkouška  - Matematika – žák si musí zvolit, nekonal–li v rámci povinných zkoušek společné        

                                   části MZ, 

                               - ústní  zkouška  před zkušební maturitní komisí 

                      - Fyzika        - ústní  zkouška před zkušební maturitní komisí     

                      - Cizí jazyk  - žák si volí ten jazyk, ke kterému se nepřihlásil v rámci povinných      

                                             zkoušek společné části MZ,  

                                           - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí              

                                                                              

3. zkouška – Soubor odborných předmětů -  praktická zkouška 
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Nepovinné zkoušky  

Fyzika           - pro žáky, kteří ji nekonali v rámci povinné zkoušky profilové části MZ  

                       - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Cizí jazyk      - pro žáky, kteří ji nekonali v rámci povinné zkoušky profilové části MZ 

- ústní zkouška před zkušební maturitní komisí     

Matematika+ - didaktický test 

Matematika   - pro žáky, kteří ji nekonali v rámci povinné zkoušky profilové části MZ  

                       - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí       

 

 zaměření – Informační technologie 

 

Povinné zkoušky 

1. zkouška – Soubor předmětů z informatiky - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

2. zkouška  - Matematika – žák si musí zvolit, nekonal–li v rámci povinných zkoušek společné        

                                   části MZ, 

                               - ústní  zkouška  před zkušební maturitní komisí 

                      - Fyzika  - ústní  zkouška před zkušební maturitní komisí     

                      - Cizí jazyk - žák si volí ten jazyk, ke kterému se nepřihlásil v rámci povinných      

                                             zkoušek společné části MZ,  

                                           - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí              

                                                                              

3. zkouška - Soubor odborných předmětů -  praktická zkouška 

 

Nepovinné zkoušky 

Fyzika           - pro žáky, kteří ji nekonali v rámci povinné zkoušky profilové části MZ  

                      - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Cizí jazyk     -  pro žáky, kteří ji nekonali v rámci povinné zkoušky profilové části MZ 

- ústní zkouška před zkušební maturitní komisí     

Matematika+ - didaktický test 

Matematika   - pro žáky, kteří ji nekonali v rámci povinné zkoušky profilové části MZ  

                        - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí       

 

 

obor: Autotronik 39 – 41 –L / 01 
 

Povinná zkouška:  

1. zkouška - Motorová vozidla - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

2. zkouška - Elektrická a elektronická příslušenství  

                     - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí      

                   

3. zkouška - Odborný výcvik - praktická zkouška    

 

Nepovinná zkouška 

Strojnictví - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí   

Technologie - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí   

Matematika+  - didaktický test 
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obor: Informační technologie 18-20-M/01 
    

Povinná zkouška: 

1. zkouška – Soubor předmětů z informatiky – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

2. zkouška – Počítačové systémy a sítě – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí   

 

3. zkouška  - Programování aplikací – maturitní práce a její obhajoba před zkušební          

        maturitní komisí      

     

                     - Řízení strojů a procesů    - praktická zkouška 

 

Nepovinné zkoušky: 

Cizí jazyk    -     ústní  zkouška před zkušební maturitní komisí 

Matematika+  - didaktický test 

Matematika  -   ústní  zkouška před zkušební maturitní komisí  

 

 

obor:  ELEKTROTECHNIKA 26 – 41 – M / 01 

 

zaměření - Silnoproudá elektrotechnika 

 

Povinné zkoušky 

1. zkouška - Silnoproudá elektrotechnika - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

2. zkouška - Blok silnoproudých předmětů - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

3. zkouška - Soubor odborných předmětů - praktická zkouška 

 

Nepovinné zkoušky 

Matematika+ - didaktický test 

Matematika   - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Cizí jazyk      - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

zaměření - Slaboproudá elektrotechnika 

Povinné zkoušky 

 

1. zkouška - Slaboproudá elektrotechnika - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

2. zkouška - Blok slaboproudých předmětů - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

3. zkouška - Soubor odborných předmětů - praktická zkouška 

 

Nepovinné zkoušky 

Matematika+ - didaktický test 

Matematika   - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Cizí jazyk      - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

 

 

V Ostrově 5. srpna 2016     Ing. Pavel Žemlička – ředitel školy 


