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Maturitní zkouška ve školním roce 2022/2023 
 
Maturitní zkouška se skládá ze společné (státní) a profilové (školní) zkoušky 

 

I. Společná část maturitní zkoušky  

Společná část MZ obsahuje 2 povinné zkoušky 
1. Český jazyk a literatura 

2. Cizí jazyk (anglický popř. německý) nebo matematika 

Zkoušky se konají formou didaktického testu, který je zadáván Centrem pro zjišťování výsledků ve 
vzdělávání a centrálně vyhodnocován. 
Lze se přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám – cizí jazyk (anglický popř. německý), matematika, 
matematika rozšiřující. 
 

II. Profilová část maturitní zkoušky 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský 
Krumlov, příspěvková organizace, určuje dle §79 odstavce 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 
177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou 
nabídku zkoušek profilové části maturitní zkoušky. 
 
U všech maturitních oborů se profilová část maturitní zkoušky skládá ze zkoušek z: 

1. Českého jazyka a literatury 

2. Cizího jazyka (pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části MZ) 

Tyto zkoušky se konají formou písemné práce a ústní zkoušky. 
Profilová část obsahuje další 3 povinné zkoušky dle oboru vzdělání. 

 
Český jazyk a literatura 
Písemná práce - pro písemnou práci stanoví ředitel školy 4 zadání, které budou žákovi zpřístupněny 
bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák zvolí 1 zadání. Žák vypracuje text 
v minimálním rozsahu 250 slov. Celková doba písemné práce je 120 minut. Při práci může žák používat 
Pravidla českého pravopisu. Písemná práce bude formou ručně psaného textu. 
Ústní zkouška – pro ústní zkoušku je určen a zveřejněn seznam literárních děl, z kterého si žák připraví 
vlastní seznam. Seznam žáka bude obsahovat 20 titulů s dodržením daných kritérií. Žák odevzdá 
seznam učiteli ČJ nejpozději 31. 3. 2023 pro jarní zkušební období a 30. 6. 2023 pro podzimní období. 
Ústní zkouška se uskuteční formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu, který obsahuje 
úryvek z konkrétního, žákem vylosovaného díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti 
žáka z oblasti jazyka a slohu. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 
číslo pracovního listu. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

 
Cizí jazyk 
Písemná práce – pro písemnou práci stanoví ředitel školy 1 zadání obsahující dvě části.  Žák vytvoří 
v první části souvislý text o rozsahu 130-150 slov a ve druhé části souvislý text o rozsahu 70-80 slov.  
Na vypracování písemné práce bude poskytnut časový limit 90 minut včetně času na volbu zadání. Při 
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vypracování mohou žáci používat překladový slovník. Písemná práce bude formou ručně psaného 
textu.  
Ústní zkouška – pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 20 tematický okruhů, z nichž budou žáci 
bezprostředně pře zahájením zkoušky losovat. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. Ústní 
zkouška se uskuteční formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu, který obsahuje zadání ke 
konkrétnímu tématu, součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se 
ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 
nejdéle 15 minut. 

 

Profilové zkoušky dle oboru vzdělání 

Obor vzdělání: 39-41-L/01 AUTOTRONIK 
1. Motorová vozidla a technologie - ústní zkouška před maturitní komisí 
2. Elektrotechnika, elektronika a elektrické příslušenství - ústní zkouška před maturitní komisí 
3. Praktická zkouška z odborného výcviku - praktická zkouška 
Obor vzdělání: 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
1. Účetnictví a daně - ústní zkouška před maturitní komisí 
2. Ekonomika a právo - ústní zkouška před maturitní komisí 
3. Praktická zkouška z odborných předmětů - písemná zkouška 
(ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická komunikace, propagace) 
Obor vzdělání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 
1. Účetnictví a daně - ústní zkouška před maturitní komisí 
2. Ekonomika a právo - ústní zkouška před maturitní komisí 
3. Praktická zkouška z odborných předmětů - písemná zkouška 
(ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická komunikace, propagace) 
Obor vzdělání: 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM 
1. Teoretická zkouška z odborných předmětů – ústní zkouška před maturitních komisí 
2. Praktická zkouška z ICT – písemná zkouška na počítači 
3. Praktická zkouška z CADu – písemná zkouška na počítači 
 

Pro všechny ústní profilové zkoušky dle jednotlivých oborů stanoví ředitel tematické okruhy. Žák si 
vylosuje 1 téma bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce.  Příprava k ústní zkoušce trvá 
15 minut a ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 
Pro písemnou maturitní zkoušku oborů Ekonomika a podnikání a Podnikání ředitel stanoví  
1 tematický okruh. Délka písemné zkoušky je maximálně 300 minut. Část písemné zkoušky je formou 
ručně psaného textu a část se zpracovává na počítači. 
Pro písemné maturitní zkoušky oboru Technické lyceum ředitel stanoví 2 tematické okruhy a žák si 
vylosuje v každém předmětu bezprostředně před zahájením zkoušky jedno téma. Písemná maturitní 
zkouška se zpracovává na počítači. 
Pro praktickou maturitní zkoušku ředitel školy stanoví tematické okruhy. Žák si vylosuje 1 téma 
bezprostředně před zahájením zkoušky. Praktickou zkoušku koná žák 2 dny, v jednom dni trvá praktická 
zkouška maximálně 420 minut. První den probíhá praktická zkouška na dílně, druhý den se vypracovává 
protokol na počítači. 
 
 
V Moravském Krumlově dne 23. 9. 2022  
             Ing. Jiří Psota  
               ředitel školy 


