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18-21-M/01 Informační technologie

Souborná zkouška z odborných 

předmětů informačních technologii 

(technické vybavení, operační systémy, 

programové vybavení)

Počítačové sítě Praktická zkouška z odborných předmětů Webdesign a webové aplikace Programování a vývoj aplikací

23-45-M/01 Dopravní prostředky Silniční vozidla Opravy a údržba vozidel Praktická zkouška z odborných předmětů Strojírenská technologie Kontrola a měření

23-41-M/01 Strojírenství Strojírenská technologie Stavba a provoz strojů Praktická zkouška z odborných předmětů Mechanika Kontrola a měření

26-41-M/01 Elektrotechnika

Souborná zkouška z odborných 

elektrotechnických předmětů 

(elektroenergie, elektrická zařízení a 

pohony)

Automatizační technika Praktická zkouška z odborných předmětů Elektronická zařázení Elektrická měření

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Souborná zkouška z odborných 

ekonomických předmětů (ekonomika, 

management, provoz obchodu)

Účetnictví Praktická zkouška z odborných předmětů Právo Marketing

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Veřejná správa Právo Praktická zkouška z odborných předmětů Ekonomika Účetnictví

4. 5.

písemná, ústní písemná, ústní 

termín1) termín1)

Český jazyk a literatura - písemná práce a 

ústní zkouška
Cizí jazyk - písemná práce a ústní zkouška

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek konaných v profilové části Maturitních zkoušek v jarním i podzimním termínu školního roku 2021/2022

V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, určuji pro jednotlivé obory vzdělání nabídku povinných a nepovinných zkoušek konaných v profilové části maturitních zkoušek.                                                                          

Žák koná 5 povinných zkoušek (5 pouze v případě, že si zvolí v rámci společné časti MZ cizí jazyk) v profilové části maturitní zkoušky a může si volit maximálně 2 nepovinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky.

1)
 Termíny konání profilových zkoušek stanoví ředitel školy v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování ve středních školách maturitní zkouškou a dokumenty MŠMT - Maturitní kalendář 2021/2022).

Obor Profilová zkouška povinná Profilová zkouška nepovinná

kód název oboru

Pro všechny obory

kód název oboru


