
 

 

 

PROFILOVÁ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2020/2021 

 

Platné pro všechny obory 

Školní rok: 2020/2021 - jarní a podzimní období  

Datum: 23. září 2020  

Písemná práce z českého jazyka a literatury  

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího 

slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 120 minut včetně času na 

volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.  

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před 

zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název 

zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu 

k zadání může být i obrázek, graf. 

Ústní zkouška 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury bude probíhat před zkušební maturitní komisí. Žák volí 

20 literárních děl ze školního maturitního seznamu dle stanovených pravidel – Školní seznam 

literárních děl MZ 2021. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. 

 

PROFILOVÁ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA 2020/2021 

 

Platné pro všechny obory 

Školní rok: 2020/2021 - jarní a podzimní období  

Datum: 23. září 2020  

Písemná práce z cizího jazyka 

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož 

minimální rozsah je 200 slov; písemná práce trvá 70 minut včetně času na volbu zadání. Písemná práce 

bude rozdělena do dvou částí – delší v rozsahu 130 a kratší v rozsahu 70 slov. Při konání písemné práce 

má žák možnost použít překladový slovník, bez vložené části, která se věnuje korespondenci.  

 Ústní zkouška 

Ústní zkouška z cizího jazyka bude probíhat před zkušební maturitní komisí. Témata školních 

zkušebních úloh z anglického / německého jazyka. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní 

zkouška trvá 15 minut. 

 

 



PROFILOVÁ ZKOUŠKA – PZOP 
Délka a způsob konání praktické zkoušky 

Školní rok: 2020/2021 – jarní a podzimní období 

Datum: 23. září 2020 

 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  
Praktická zkouška z odborných předmětů 

Samostatně klasifikovaná zkouška zahrnující látku odborných ekonomických předmětů: 
písemná a elektronická komunikace, ekonomika, účetnictví, marketing, management, 
praktická cvičení z ekonomiky, právo, informační a komunikační technologie. Jednodenní 
(7 hodin) praktická zkouška. Žák si téma losuje ze dvou témat. 
 
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 
Praktická zkouška z odborných předmětů 

Samostatně klasifikovaná zkouška zahrnující látku odborných ekonomických předmětů: 
právo, veřejná správa, ekonomika, písemná a elektronická komunikace, účetnictví, praktická 
cvičení z práva, praktická cvičení z veřejné správy, aplikované výpočty, informační 
a komunikační technologie. Jednodenní (7 hodin), případně dvoudenní (4 a 3 hodiny) 
praktická zkouška. Žák má přidělené téma. 
 
23-45-M/01 Dopravní prostředky   
Praktická zkouška z odborných předmětů 

Samostatně klasifikovaná zkouška obsahující látku odborných předmětů. Jednodenní (7 
hodin) praktická zkouška. Žák má přidělené téma. 
 
23-41-M/01 Strojírenství   
Praktická zkouška z odborných předmětů 

Samostatně klasifikovaná zkouška obsahující látku odborných předmětů. Jednodenní (7 
hodin) praktická zkouška. Žák má přidělené téma.  
 
26–41–M/01 Elektrotechnika 
Praktická zkouška z odborných předmětů 

Samostatně klasifikovaná zkouška zahrnující látku z odborných předmětů: elektrotechnická 
měření, praktická cvičení z odborných předmětů, informační a komunikační technologie. 
Jednodenní (7 hodin) praktická zkouška. Žák si losuje jedno ze tří témat. 
 
36-47-M/01 Stavebnictví  
Praktická zkouška z odborných předmětů 

Samostatně klasifikovaná zkouška obsahující látku odborných předmětů. Třídenní  
(7 hodin) praktická zkouška. Žák si losuje jedno ze dvou témat. 
 
18-20-M/01 Informační technologie  
Praktická zkouška z odborných předmětů 

Samostatně klasifikovaná zkouška obsahující látku odborných předmětů. Jednodenní (7 
hodin). Žák si losuje jedno z 8 témat. 
 
 



18-20-M/01 Informační technologie – aplikace osobních počítačů 
Praktická zkouška z odborných předmětů 

Samostatně klasifikovaná zkouška obsahující látku odborných předmětů. Dvoudenní 
(7 hodin a 6 hodin) praktická zkouška. Žák si každý den losuje jedno ze dvou témat. 
 
36-47-M/01 Stavebnictví – pozemní stavby 
Praktická zkouška z odborných předmětů 

Samostatně klasifikovaná zkouška obsahující látku odborných předmětů. Dvoudenní 
(7 hodin a 6 hodin) praktická zkouška. Žák si každý den losuje jedno ze dvou témat. 
 
26-45-M/01 Telekomunikace 
Praktická zkouška z odborných předmětů 

Samostatně klasifikovaná zkouška obsahující látku odborných předmětů. Dvoudenní (7 hodin 
a 6 hodin) praktická zkouška. Žák si první den losuje jedno ze 2 témat a druhý den jedno ze 3 
témat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Janus, ředitel školy  


