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STANOVENÍ NABÍDKY PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PRO JARNÍ A PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 

 

V souladu s ustanovením § 79 odstavce 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, určuje ředitel školy pro školní rok 2022/2023 následující nabídku 

zkoušek profilové části maturitní zkoušky podle oborů vzdělání: 

Obor vzdělání: 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 

1. Český jazyk a literatura – zkouška má 2 části: 

- Ústní zkouška před zkušební komisí, příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní 

zkouška trvá 15 minut. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s 

využitím pracovního listu obsahujícího úryvek z vylosovaného literárního díla a úryvek 

z neuměleckého textu, ověřující znalosti a dovednosti vztahující se k učivu o jazyce a 

slohu, a struktury ústní zkoušky. 

- Písemná práce – délka trvání 110 minut včetně času na volbu zadání, rozsah 

souvislého textu je 250 slov. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, 

která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce 

jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání. Písemnou práci konají žáci daného 

oboru ve stejný den a čas. 
 

2. Anglický jazyk (pokud si ho žák zvolil ve společné části MZ)  – zkouška má 2 části: 

- Ústní zkouška před zkušební komisí, příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní 

zkouška trvá 15 minut. Pro ústní zkoušku ředitel stanoví 20 témat. Ústní zkouška se 

uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího více 

zadání ke konkrétnímu tématu. 

- Písemná práce – skládá se ze dvou částí, delší souvislý text v rozsahu 140 - 160 slov 

a krátký text v rozsahu 60 – 70 slov. Délka trvání písemné práce je 80 minut. Pro 

písemnou práci ředitel školy stanoví jedno zadání, které se žákům zpřístupní 

bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny 

žáky daného oboru vzdělání. Písemnou práci konají žáci daného oboru ve stejný den a 

čas. 
 

3. Technologie - ústní zkouška před zkušební komisí, příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, 

ústní zkouška trvá 15 minut. Pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů ředitel stanoví 

15 témat. Zkouška probíhá formou diskuse a prezentací odpovědí na vylosované otázky       

(1 – 25) z okruhu témat odborných předmětů: dřevěné konstrukce a stavby, konstrukce, 

technologie, výrobní zařízení, materiály. 

4. Praktická zkouška z odborných předmětů – kombinovaná písemná zkouška. Praktickou 

zkoušku koná žák 2 dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejdéle 420 minut. Žák 

prokáže zvládnutí odborných předmětů: konstrukce, ekonomika, ekonomika podniku, kreslení 

v CAD. 
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Obor vzdělání: 33-41-L/01 Technik CNC dřevoobráběcích strojů 

1. Český jazyk a literatura – zkouška má 2 části: 

- Ústní zkouška před zkušební komisí – příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní 

zkouška trvá 15 minut. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s 

využitím pracovního listu obsahujícího úryvek z vylosovaného literárního díla a úryvek 

z neuměleckého textu, ověřující znalosti a dovednosti vztahující se k učivu o jazyce a 

slohu, a struktury ústní zkoušky. 

- Písemná práce – délka trvání 110 minut včetně času na volbu zadání, rozsah 

souvislého textu je 250 slov. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, 

která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce 

jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání. Písemnou práci konají žáci daného 

oboru ve stejný den a čas. 
 

2. Anglický jazyk (pokud si ho žák zvolil ve společné části MZ)  – zkouška má 2 části: 

- Ústní zkouška před zkušební komisí - příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní 

zkouška trvá 15 minut. Pro ústní zkoušku ředitel stanoví 20 témat. Ústní zkouška se 

uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího více 

zadání ke konkrétnímu tématu. 

- Písemná práce – skládá se ze dvou částí, delší souvislý text v rozsahu 140 - 160 slov 

a krátký text v rozsahu 60 – 70 slov. Délka trvání písemné práce je 80 minut. Pro 

písemnou práci ředitel školy stanoví jedno zadání, které se žákům zpřístupní 

bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny 

žáky daného oboru vzdělání. Písemnou práci konají žáci daného oboru ve stejný den a 

čas. 
 

3. Technologie - ústní zkouška před zkušební komisí, příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, 

ústní zkouška trvá 15 minut. Pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů ředitel stanoví 

15 témat. Zkouška probíhá formou diskuse a prezentací odpovědí na vylosované otázky       

(1 - 25) z okruhu témat odborných předmětů: dřevěné konstrukce a stavby, konstrukce, 

technologie, výrobní zařízení, materiály. 

4. Praktická zkouška z odborných předmětů – kombinovaná zkouška. Praktickou zkoušku 

koná žák 3 dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejdéle 420 minut. Žák prokáže 

zvládnutí odborných předmětů: dřevěné konstrukce a stavby, ekonomika, odborný výcvik, 

kreslení v CAD/CAM. 
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Obor vzdělání: 36-44-L/51 Stavební provoz 

1. Český jazyk a literatura – zkouška má 2 části: 

- Ústní zkouška před zkušební komisí, příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní 

zkouška trvá 15 minut. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s 

využitím pracovního listu obsahujícího úryvek z vylosovaného literárního díla a úryvek 

z neuměleckého textu, ověřující znalosti a dovednosti vztahující se k učivu o jazyce a 

slohu, a struktury ústní zkoušky. 

- Písemná práce – délka trvání 110 minut včetně času na volbu zadání, rozsah 

souvislého textu je 250 slov. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, 

která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce 

jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání. Písemnou práci konají žáci daného 

oboru ve stejný den a čas. 
 

2. Anglický jazyk (pokud si ho žák zvolil ve společné části MZ)  – zkouška má 2 části 

- Ústní zkouška před zkušební komisí, příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní 

zkouška trvá 15 minut. Pro ústní zkoušku ředitel stanoví 20 témat. Ústní zkouška se 

uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího více 

zadání ke konkrétnímu tématu. 

- Písemná práce – skládá se ze dvou částí, delší souvislý text v rozsahu 140 - 160 slov 

a krátký text v rozsahu 60 – 70 slov. Délka trvání písemné práce je 80 minut. Pro 

písemnou práci ředitel školy stanoví jedno zadání, které se žákům zpřístupní 

bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny 

žáky daného oboru vzdělání. Písemnou práci konají žáci daného oboru ve stejný den a 

čas. 
 

3. Technologie - ústní zkouška před zkušební komisí, příprava k ústní zkoušce trvá 15minut, 

ústní zkouška trvá 15 minut. Pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů ředitel stanoví 

25 témat. Zkouška probíhá formou diskuse a prezentací odpovědí na vylosované otázky        

(1 – 25) z okruhu témat odborných předmětů: adaptace budov, geodézie, technologie, stavební 

provoz, stavebnictví a životní prostředí, stavební materiály a zkoušení. 

4. Maturitní práce s obhajobou –  zkouška má 3 části:  

- Zpracování ročníkového projektu na vybrané téma dle stanovených kritérií. 

- Písemná zkouška z vybraných témat odborných předmětů. Délka trvání 420 minut. 

- Prezentace a obhajoba projektu před zkušební komisí, příprava k obhajobě maturitní 

práce trvá nejméně 5 minut, obhajoba maturitní práce trvá nejdéle 15 minut. 

 

Nabídka nepovinných zkoušek konaných před maturitní komisí pro všechny obory vzdělání 

1. Ekonomika – ústní zkouška   2. Stavební mechanika – ústní zkouška   3. Fyzika – ústní zkouška 
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