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Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z 4–5 povinných a nejvýše 2 nepovinných zkoušek. V 

souladu s § 79 zák. č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a podle vyhl. MŠMT č. 177/209 

Sb. V platném znění určuji tuto nabídku předmětů zkoušek, včetně jejich forem, termínů konání a 

témat: 

  

Všechny obory vzdělání s maturitní zkouškou: 

 

23-41-M/01 Strojírenství  

Zaměření: Programování CNC strojů  

 • Individuální maturitní práce  

 • Stavba a provoz strojů – ústní zkouška 

 • Strojírenská technologie – ústní zkouška 

  

Zaměření: Mechatronika • Praktická zkouška nebo individuální maturitní 

práce  

 • Mechatronika – ústní zkouška 

 • Měření a diagnostika – ústní zkouška 

  

23-41-M/01 Elektrotechnika  

Zaměření: Automatizační technika  

 • Praktická zkouška nebo individuální maturitní 

práce 

 • Elektronika – ústní zkouška 

 • Automatizační technika – ústní zkouška 

  

18-20-M/01 Informační technologie  

 • Praktická zkouška nebo individuální maturitní 

práce 

 • Informatika – ústní zkouška 

 • Informační technologie – ústní zkouška 

  

Všechny obory  

 • Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní 

zkouška  

• Anglický jazyk – písemná práce a ústní zkouška 

(pokud si žák tento předmět zvolil) 
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Termíny maturitních zkoušek 

Písemná práce – Český jazyk a literatura 5. 4. 2023 

Písemná práce – Anglický jazyk 4. 4. 2023 

Praktické maturity – 24. až 27. 4. 2023 

Ústní MZ 16. – 19. 5. 2023 třídy I4A, I4B 

Ústní MZ 22. – 26. 5. 2023 třídy SM4, SC4 EA4 

 

Písemná práce z českého jazyka a literatury 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální 

rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. 

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

Maturitní písemná práce má ověřit, zda žák dokáže napsat souvislý, myšlenkově ucelený 

a strukturovaný text a vyjádřit se v souladu s jazykovou normou. 

Žák dostane na výběr nejméně 4 zadání, z nichž si zvolí jedno. Zadání tvoří: 

• název tématu, 

• způsob zpracování, tj. vymezení slohového útvaru, nebo komunikační situace (nejčastěji 

vypravování, popis, líčení, charakteristika, referát, komentovaná zpráva, článek, rozhovor, 

odborný popis, popis pracovního postupu, úvaha, úřední dopis, motivační dopis, otevřený 

dopis), 

• někdy i výchozí text, tabulka, graf, fotografie, případně jejich kombinace.  

 

Písemná práce z cizího jazyka 

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém 

minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 75 minut včetně času na volbu zadání. 

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 

Žák dostane na výběr nejméně 2 zadání, z nichž si zvolí jedno. Zadání tvoří: 

• název zadání,  

• způsob zpracování zadání, 

• popřípadě výchozí text k zadání. 
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Individuální maturitní práce 

Formou této zkoušky je maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí. Příprava k obhajobě 

maturitní práce před maturitní práce trvá 5 minut. Obhajoba maturitní práce trvá 15 minut. 

 

Praktická zkouška 

Žák si vylosuje jedno ze zadání. Zkouška trvá maximálně 360 minut. 

 

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka 

Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, může ředitel školy 

stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze 1 povinnou zkoušku 

profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané 

standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem úrovně B1. Totéž 

může ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro 1 nepovinnou 

zkoušku profilové části maturitní zkoušky. V tomto případě nebude žák konat písemnou ani ústní 

zkoušku z cizího jazyka, ale pouze didaktický test z toho jazyka. 

 

 

V Jičíně 30. 9.2022 

Mgr. Lea Vojtěchová 

ředitelka školy 


