
 

 
 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro MZ 2023 a jejich průběh 
§79   

Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem rozhodl o nabídce povinných a nepovinných 
zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy, témat a termínů konání 
těchto zkoušek, a zveřejňuje toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně 
též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Maturitní zkoušky jsou organizovány podle zákona č. 
561/2004 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 
školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 
54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb. a vyhlášky č.  371/2012 Sb. v aktuálním znění. 

Společná část MZ z je předepsána formou didaktického testu v termínech dle „Jednotného 
zkušebního schématu“ vydaného MŠMT 
 
Profilová část MZ 
Pro profilovou maturitní zkoušku určuji povinné zkoušky dle vzdělávacích programů školy  
z předmětů: 
 
                                                                              Český jazyk a literatura formou písemné a ústní zkoušky       
Formu zkoušek určuji:  
- ústní před komisí. Zkouška pro všechny obory trvá 15min s 20min přípravou, otázku si žák losuje.  
- písemnou práci v délce konání 180min. Záznam žák provede na linkovaný papír, opatřený okraji. 
 
 
V případě přihlášení žáka ke zkoušce            Anglický jazyk formou písemné a ústní zkoušky 
 
Formu zkoušek určuji:  
- ústní před komisí. Zkouška pro všechny obory trvá 15min s 20min přípravou, otázku si žák losuje.  
- písemnou práci v délce konání 90min. Záznam žák provede na linkovaný papír, opatřený okraji. 
 
 
Pro obor: 
39-41-L/01  Autotronik                                     Motorová vozidla ústní formou 
                                                                               Technologie ústní formou 
 
Formu zkoušek určuji ústní před komisí. Zkouška pro všechny obory trvá z každého předmětu 15min 
s 15min přípravou, otázku si žák losuje. 
 
Pro obor: 
39-41L/01  Autotronik                                      Motorová vozidla, Technologie a Ekonomika 
                                                                               konaný praktickou formou. Délka konání 420min.  
 
                                                                      
Pro maturitní zkoušku nepovinnou určuji pro všechny obory podle školních vzdělávacích programů z 
předmětu: 
           Anglický jazyk  
                                                                             Matematika 
                                                              
 
Témata jednotlivých zkoušek konaných ústní formou jsou zveřejněna na webových stránkách školy. 
 
 
 



 
 
 
Termíny jednotlivých částí maturitní zkoušky 
 
Profilová maturitní zk. praktická: 

    25. dubna 2023 v 7,30 hod 

Profilová maturitní zk. Český jazyk a literatura - písemná práce: 

    26. dubna 2023 v 7,30 hod 

Profilová maturitní zk. Anglický jazyk - písemná práce: 

    27. dubna 2023 v 7,30 hod 
Společná část - didaktické testy: 

    3.-7. května 2023 v 7:30hod dle harmonogramu MŠMT 

Profilové maturitní zk. ústní před komisí: 

    16.-18. května 2023 v 7:30hod dle harmonogramu školy 

 

 

Schválil ředitel školy:  Ing. Jiří Juránek Dne: 29.10.2022 

 

 
 

 

 

  

 

     

 


