
 

 
 

 

1. Všeobecná ustanovení 

1.1  Tato směrnice se vztahuje na studijní obory schválené zřizovatelem a uvedené v síti škol. Jsou to 

obory: 

23–45–L/01  Mechanik seřizovač 

64–41–L/51  Podnikání – nástavbové studium v denní a dálkové formě 

1.2 Podle § 77 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění, se maturitní zkouška skládá ze společné 

a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny 

povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, 

jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.  

2. Společná část maturitní zkoušky                             

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou podle § 78 školského zákona: 

a) český jazyk a literatura 

b) cizí jazyk  

c) matematika 

Společná část se skládá ze zkoušky  z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na 

přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů – cizí jazyk nebo matematika. Zkoušky 

společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. 

3. Profilová část maturitní zkoušky  

podle § 79 školského zákona: 

 3.1 Obor 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušek z:  

• českého jazyka a literatury, 

• cizího jazyka, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí cizí jazyk, 

• technologie, 

• odborného výcviku, 

• technické dokumentace. 
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3.1.1  Zkouška z předmětu český jazyk a literatura se koná formou písemné práce a ústní zkoušky před 

zkušební maturitní komisí. 

3.1.2  Zkouška z předmětu cizí jazyk, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí cizí jazyk, 

se koná formou písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

3.1.3 Zkouška z předmětu technologie se koná formou ústní zkoušky z odborných strojírenských 

předmětů před zkušební maturitní komisí. Předmětová komise předloží řediteli školy 

25 tematických okruhů do 31. března běžného roku. 

3.1.4 Zkouška z předmětu odborný výcvik se koná formou praktické zkoušky. Metodická komise 

stanoví 1 - 3 témata, která předloží řediteli SŠT do 31. března běžného roku. 

3.1.5 Zkouška z technické dokumentace se koná formou obhajoby maturitní práce před zkušební 

maturitní komisí. Při zadání a hodnocení se postupuje dle přílohy č. 1. 

 3.2 Obor 64-45-L/51 Podnikání 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušek z:  

• českého jazyka a literatury, 

• cizího jazyka, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí cizí jazyk, 

• ekonomiky, 

• obchodní činnosti. 

 

3.2.1  Zkouška z předmětu český jazyk a literatura se koná formou písemné práce a ústní zkoušky před 

zkušební maturitní komisí. 

3.2.2  Zkouška z předmětu cizí jazyk, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí cizí jazyk, 

se koná formou písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

3.2.3 Zkouška z předmětu ekonomika se koná formou obhajoby maturitní práce před zkušební 

maturitní komisí. Předmětová komise předloží řediteli školy 25 tematických okruhů do 31. 

března běžného roku. 

3.2.4 Zkouška z předmětu obchodní činnosti (zahrnuje předměty účetnictví, chod podniku, písemná 

elektronická komunikace a informační a komunikační technologie) se koná formou písemné 

zkoušky. Metodická komise stanoví 2 tematické celky, které předloží řediteli SŠT do 31. března 

běžného roku.  

4. Nepovinné zkoušky profilové části 

    4.1 Obor 23-45-L/01  Mechanik seřizovač 

Nepovinnými zkušebními předměty profilové části jsou: 

 a)  fyzika 

 b)  základy strojírenství 

4.1.1   Zkouška z předmětu fyzika se koná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

4.1.2   Zkouška z předmětu základy strojírenství (zahrnuje odborné předměty strojnictví, strojírenská 

technologie a základy technické mechaniky) se koná formou ústní zkoušky před zkušební 

maturitní komisí. 
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4.2 Obor 64-45-L/51 Podnikání 

Nepovinnými zkušebními předměty profilové části jsou: 

 a)  účetnictví 

 b)  marketing 

4.2.1 Zkouška z předmětu účetnictví se koná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

4.2.2 Zkouška z předmětu marketing (zahrnuje odborné předměty marketing a psychologie prodeje) 

se koná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

5. Podmínky a termíny společné a profilové části 

jsou stanoveny vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Stanovení postupu při přípravě profilové zkoušky  

   6.1 Český jazyk a literatura – písemná práce 

6.1.1  Předmětová komise navrhne řediteli školy do 31. března 6 zadání, ředitel školy stanoví 4 zadání, 

která se žákům zpřístupní před zahájením zkoušky.  

6.1.2 Předmětová komise navrhne řediteli školy do 31. ledna způsob záznamu vytvářeného textu. 

6.1.3 Kritéria   hodnocení musí zahrnovat stylistickou úroveň vypracovaného textu, dodržení tématu, 

slohového útvaru a bohatství lexika, gramatiku a morfologii s důrazem na syntaktickou stavbu 

textu. 

   6.2 Český jazyk a literatura – ústní zkouška 

6.2.1  Ředitel školy stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem, viz 

příloha č. 2. 

6.2.2 Žák prostřednictvím vyučujícího předmětu český jazyk a literatura odevzdá řediteli školy 

seznam literárních děl do 31. března roku, v němž se maturita koná. 

6.2.3 Předmětová komise předloží řediteli školy do 30. dubna roku, v němž se maturita koná, návrh 

pracovních listů pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl.   

   6.3 Cizí jazyk – písemná práce 

6.3.1  Předmětová komise navrhne řediteli školy do 31. března 3 zadání, ředitel školy stanoví jedno 

zadání, které se žákům zpřístupní před zahájením zkoušky.  

6.3.2 Předmětová komise navrhne řediteli školy do 31. ledna způsob záznamu vytvářeného textu. 

   6.4 Cizí jazyk – ústní zkouška 

6.4.1  Předmětová komise navrhne řediteli školy do 31. března roku, v němž se maturita koná, 

20 témat.  
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6.4.2 Předmětová komise předloží řediteli školy do 31. března roku, v němž se maturita koná, návrh 

pracovních listů. Součástí pracovního listu je zadání ověřující znalost terminologie vztahující se 

ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání, a to v minimálním rozsahu 20 % pro jazykovou 

úroveň B1 dle SERR.  

6.4.3 Pracovního list obsahuje konkrétní téma se zadáním pro odpovědi na otázky, samostatný ústní 

projev a samostatný ústní projev/interakci na odborné téma. 

7. Závěrečná ustanovení 

Tato směrnice nabývá účinnosti 1. 4. 2022 a nahrazuje směrnici č. 120/2020. 

Kontrolou a přípravou maturitních zkoušek pověřuji zástupce ředitele SŠT pro teoretické vyučování. 

 

V Opavě 31. 3. 2022 

 

Ing. Josef Vondál 

ředitel 

 

 

 


