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Maturitní zkouška JARO a PODZIM 2022 
 

Maturitní zkouška má dvě části: společnou a profilovou. 

Společná část je stanovena MŠMT. 

Skládá ze dvou povinných zkoušek konaných formou didaktického testu:  

 český jazyk a literatura 

 jeden z předmětů cizí jazyk nebo matematika.  

Žák se může ve společné části přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám (cizí jazyk, 

matematika, matematika rozšiřující)   

Profilová část  - povinné zkoušky:   

 Český jazyk a literatura konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky, 

 Cizí jazyk, pokud si žák ve společné části tento jazyk zvolil *), konané formou písemné 

práce a formou ústní zkoušky 

 Praktická části z odborných předmětů - konané formou praktické zkoušky 

 dvě ústní zkoušky z odborných předmětů daného oboru a zaměření vzdělávání 

Obor STAVEBNICTVÍ 

Pozemní stavitelství – konaná formou ústní zkoušky před zkušební komisí 

Stavební konstrukce - konaná formou ústní zkoušky před zkušební komisí 

Obor STROJÍRENSTVÍ 

Stavba a provoz strojů – konaná formou ústní zkoušky před zkušební komisí 

Strojírenská technologie - konaná formou ústní zkoušky před zkušební komisí 

Obor ELEKTROTECHNIKA – zaměření Elektrická trakce v dopravě 

Energetika v dopravě - konaná formou ústní zkoušky před zkušební komisí 

Trakční vozidla -  konaná formou ústní zkoušky před zkušební komisí 

Obor ELEKTROTECHNIKA- zaměření Počítačové systémy 

Technické vybavení počítačů -  konaná formou ústní zkoušky před zkušební komisí 

Programové vybavení počítačů - konaná formou ústní zkoušky před zkušební komisí 

Obor PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY – zaměření LOGISTIKA 

Ekonomika – konaná formou ústní zkoušky před zkušební komisí 

Logistika - konaná formou ústní zkoušky před zkušební komisí 

Obor PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY – zaměření ŽELEZNIČNÍ 

DOPRAVA A PŘEPRAVA 

Železniční doprava – konaná formou ústní zkoušky před zkušební komisí 

Železniční přeprava - konaná formou ústní zkoušky před zkušební komisí 
*)Žák, který si ve společné části zvolil matematiku, z ní povinnou ústní zkoušku nekoná. 

 

Nepovinné zkoušky profilové části:  

Anglický jazyk - zkouška je konána formou písemné práce a ústní zkoušky  

Německý jazyk - zkouška je konána formou písemné práce a ústní zkoušky 

Matematika - ústní zkouška   

 

Maturitní témata všech profilových zkoušek jsou platná pro obě zkušební období. 

 

V Děčíně 30.9.2021                                                       Ing. Jana Vacková,  

                                                                                           ředitelka školy 
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Příloha č. 1.: Organizace zkoušky z českého jazyka a literatury 

 

Organizační řád písemné práce z českého jazyka a literatury   
Termín konání písemné práce z ČJL je stanoven ředitelem školy.  

Práci píše pouze žák, který úspěšně ukončil 4. ročník.   

Témata práce jsou zveřejněna bezprostředně před konáním zkoušky.   

Žák si z nabízených 4 témat jedno zvolí a zakroužkuje v pracovním listě.  

Žák vytvoří souvislý text dle požadavků zvoleného zadání, jehož minimální rozsah je 250 

slov.  

Zkouška trvá celkem 120 minut včetně času na volbu zadání, tj. 120 minut je čas od 

zveřejnění konkrétních témat do konce zkoušky.  

Žák zapíše práci vlastním rukopisem a nese zodpovědnost za čitelnost, úpravu a kompletnost 

zápisu.  

Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu bez vpisků či 

poznámek do nich.   

Používat jiné pomůcky je zakázáno.   

Opouštět přidělené místo v lavici může žák pouze se souhlasem zadavatele (max. dvakrát 

během práce – vždy bude do protokolu o průběhu PP zaznamenán čas odchodu a příchodu 

žáka, opustit místo může v daný čas pouze jeden žák)  

Hodnocení písemní práce bude žákovi oznámeno v den konání ústní zkoušky předsedou 

maturitní komise.  

 

Organizační řád ústní zkoušky z českého jazyka a literatury   
Pro ústní zkoušku ředitel zveřejní 60 literárních děl. Žák si z nich zvolí pro sestavení vlastního 

seznamu 20 literárních děl.   
V žákovském seznamu musí mít zastoupení minimálně 2x poezie, 2x drama, 2x próza. Dále 

platí, že nejméně 2 díla musí reprezentovat tvorbu do 18. stol., nejméně 3 díla tvorbu z 19. 

stol., nejméně 4 díla ze světové literatury 20. - 21. stol. a nejméně 5 děl bude z české 

literatury 20. – 21. stol.  

Žák odevzdá svůj seznam vyučujícímu českého jazyka do 31. března (pro jarní období) a do 

30. června (pro podzimní období). Neodevzdá-li svůj seznam v určeném termínu, bude při 

zkoušce losovat ze všech děl školního seznamu.  

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo literárního díla 

ze svého seznamu.  Příprava ke zkoušce trvá 20 minut.  

Zkouška se uskuteční formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu k vylosovanému 

dílu. Zkouška trvá 15 minut.  

Hodnocení ústní zkoušky bude žákovi oznámeno v den konání ústní zkoušky předsedou 

maturitní komise.  
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Příloha č. 2: Organizace zkoušky z cizího jazyka 

Organizační řád písemné práce z cizího jazyka 

Termín konání písemné práce z CJ je stanoven ředitelem školy.  

Práci píše pouze žák, který úspěšně ukončil 4. ročník a je ve společné části MZ řádně 

přihlášen k povinné nebo nepovinné zkoušce z cizího jazyka nebo k nepovinné zkoušce z 

cizího jazyka v profilové části.  

Ředitel stanoví minimálně 2 zadání, která žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením 

zkoušky. Žák si z nabízených 2 zadání jedno zvolí a zakroužkuje v pracovním listě.  

Žák vytvoří dva souvislé texty podle pokynů v zadání. Celkový rozsah je minimálně 200 slov 

(jeden text minimálně 130 slov, druhý minimálně 70 slov).  

Práce trvá 70 minut včetně času na volbu zadání.   

Žák zapíše práci vlastním rukopisem a nese zodpovědnost za čitelnost, úpravu a kompletnost 

zápisu.  

Při práci má žák možnost použít vlastní (tištěný) překladový slovník bez vpisků. Žádné jiné 

pomůcky nejsou povolené.  

Opouštět přidělené místo v lavici může žák pouze se souhlasem zadavatele (max. dvakrát 

během práce – vždy bude do protokolu o průběhu PP zaznamenán čas odchodu a příchodu 

žáka, opustit místo může v daný čas pouze jeden žák)  

Hodnocení písemní práce bude žákovi oznámeno v den konání ústní zkoušky předsedou 

maturitní komise.  

   

Organizační řád ústní zkoušky z cizího jazyka   
Ředitel školy zveřejní 20 témat, která jsou platná pro jarní i podzimní termín MZ.  

Ústní zkouška z cizího jazyka je konána formou řízeného pohovoru s využitím pracovního 

listu. List obsahuje 4 zadání (ABCD) ke konkrétnímu tématu, z nichž jedno ověřuje znalosti z 

oboru vzdělávání.  

Bezprostředně před zkouškou si žák vylosuje jedno téma, příprava trvá 15 minut, zkouška 15 

minut.   

 

Hodnocení ústní zkoušky bude žákovi oznámeno v den konání ústní zkoušky předsedou 

maturitní komise.  

 
 

Pokud žák nevykoná některou z dílčích zkoušek (PP, ÚZ) úspěšně, opravuje pouze tu část 

zkoušky, kterou nevykonal.  

 
  



Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola  

strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace 

Čsl. armády 681/10,  Děčín I-Děčín,  405 02 Děčín,  www.prumkadc.cz 

 

Příloha č.3.: Ústní zkoušky z odborných předmětů (dle oboru a dle zaměření) a praktické 

zkoušky 

 

Ředitel školy zveřejní pro ústní zkoušky z odborných předmětů nabídku maturitních témat, z 

nichž si žák bezprostředně před zkouškou jedno téma vylosuje.  

Příprava žáka trvá 15 minut, zkouška 15 minut. 

Hodnocení zkoušky bude žákovi oznámeno předsedou maturitní komise po zasedání maturitní 

komise v den konání zkoušky. 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky z odborných předmětů 

Hodnocení každé ústní zkoušky z odborných předmětů se provádí podle klasifikační stupnice: 

1 – výborný, (žák při zkoušce prokáže, že bezpečně ovládá učivo, samostatně a logicky myslí, 

dovede samostatně řešit úlohy a výsledky řešení zobecňovat. Vyjadřuje se přesně, 

plynule a s jistotou.) 

2 – chvalitebný, (žák při zkoušce prokáže, že učivo ovládá, odpovídá samostatně a logicky 

správně, ale dopouští se drobných chyb, vyjadřuje se věcně správně, s menší přesností 

a pohotovostí.) 

3 – dobrý, (žák při zkoušce prokáže, že učivo v podstatě ovládá, při odpovědi a při řešení úloh 

se dopouští chyb, které však dokáže s pomocí zkoušejícího odstranit, v myšlení je méně 

samostatný. Vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou a málo pohotově.) 

4 – dostatečný, (žák se při odpovědi dopouští chyb závažnějšího charakteru, prokáže však, že 

základy předepsaného učiva ovládá, je málo pohotový, vyjadřuje se nepřesně, 

nechybuje však v základní terminologii)  

5 – nedostatečný (žák neprokáže, že základy předepsaného učiva ovládá, dopouští se hrubých 

chyb, nedokáže využít pomoc zkoušejícího, neovládá ani základní terminologii.) 

 

Klasifikaci žáka navrhuje ke schválení zkušební komisi zkoušející po domluvě s přísedícím. 

Nedojde-li při hodnocení žáka mezi zkoušejícím a přísedícím ke shodě, jsou návrhy obou 

předloženy k hlasování zkušební komisi. Hlasují členové zkušební maturitní komise, kteří byli 

této zkoušce přítomni. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební maturitní 

komise. 

Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm výborný až dostatečný. 

 

 

 


