
Pokyn ředitele školy k maturitním zkouškám 2020 
 

 

Maturitní zkouška se skládá z těchto zkoušek: 

 

A. společná část (platí pro všechny obory vzdělávání) 
 

1. Český jazyk a literatura (povinná zkouška) 

Zkouška se skládá z těchto částí: 

- didaktický test, 

- písemná práce, 

- ústní zkouška před maturitní komisí. 

 

2. Volitelná zkouška z: 

cizího jazyka 

Zkoušku z cizího jazyka lze konat z anglického jazyka nebo z německého 

jazyka. Zkouška se skládá z těchto částí: 

- didaktický test, 

- písemná práce, 

- ústní zkouška před maturitní komisí 

nebo 

matematiky 

Zkouška se skládá z didaktického testu. 

 

 

3. Nepovinná zkouška společné části maturitní zkoušky 

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z 

předmětů: 

- anglický jazyk (pokud není zvolen jako povinná zkouška), 

- německý jazyk (pokud není zvolen jako povinná zkouška), 

- matematika (pokud není zvolen jako povinná zkouška) 

- matematika+ (zkouška se skládá z didaktického testu. Žák se může ke 

zkoušce přihlásit i v případě, že si zvolil ve společné části zkoušku 

z matematiky, a to volitelnou nebo nepovinnou. 

 

B. profilová část: 
 

Obor Strojírenství 

1. Stavba a provoz strojů – povinná ústní zkouška před maturitní komisí. 

2. Strojírenská technologie – povinná ústní zkouška před maturitní komisí. 

3. Praktická zkouška z odborných předmětů – povinně volitelná zkouška formou 

písemné práce, 

nebo 
Dlouhodobá praktická maturitní práce – povinně volitelná zkouška formou 

vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí. 

 

 



Obor Dopravní prostředky 

1. Silniční vozidla (vyučováno v samostatných předmětech Konstrukce silničních vozidel, 

Motory silničních vozidel a Dopravní prostředky) – povinná ústní zkouška před 

maturitní komisí. 

2. Ekonomika a provozuschopnost dopravních prostředků (vyučováno v samostatných 

předmětech Ekonomika a Provozuschopnost dopravních prostředků)  – povinná ústní 

zkouška před maturitní komisí. 

3. Praktická zkouška z odborných předmětů – povinná  zkouška formou písemné práce, 

 

Obor Ekonomika a podnikání: 

1. Strojírenství (vyučováno v samostatných předmětech Části strojů a mechanismy a 

Strojírenská technologie) – povinná ústní zkouška před maturitní komisí. 

2. Ekonomika a účetnictví (vyučováno v samostatných předmětech Ekonomika a 

Účetnictví)– povinná ústní zkouška před maturitní komisí. 

3. Praktická zkouška z odborných předmětů – povinná zkouška formou písemné práce, 

 

Obor Informační technologie: 

1. Programování v jazyce C++  - povinně volitelná ústní zkouška před maturitní komisí  

nebo  
Programování v jazyce Java -  povinně volitelná ústní zkouška před maturitní komisí 

2. Počítačové sítě - povinná ústní zkouška před maturitní komisí 

3. Praktická zkouška z odborných předmětů – povinně volitelná zkouška formou 

písemné práce, 

nebo 
Dlouhodobá praktická maturitní práce – povinně volitelná zkouška formou 

vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí. 

 

 

Termíny: 

 

Odevzdání vyplněné přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy: do 1. prosince 2019. 

 

 

Jednotné zkušební schéma) určí ministerstvo do 15. ledna 2020. 

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a 

nepovinných zkoušek profilové části budou stanoveny nejpozději dva měsíce před jejich 

konáním. 

 

  

 

V Mladé Boleslavi dne 31. 8. 2019 

 

         Ing. Václav Bohata 

         ředitel školy 


