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Profilová část maturitní zkoušky                   

školní rok 2021/2022 
 

 

Dle školského 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů §79 odst. 1 a 3 a vyhlášky 

177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitel školy skladbu maturitních zkoušek 

profilové části u oborů vyučovaných na škole následujícím způsobem. 

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné 

práce a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné práce a 

formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil 

cizí jazyk. Dále z dalších dvou až tří povinných zkoušek dle oboru a praktické zkoušky. 

Písemná práce z českého jazyka a literatury - vytvoření souvislého textu, jehož 

minimální rozsah je 250 slov. Ředitel stanoví nejméně 4 zadání, která žákům zpřístupní 

bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání práce obsahuje název zadání, způsob zpracování a 

případně výchozí text. Žák si jedno zadání zvolí. Při konání práce má žák možnost použít Pravidla 

českého pravopisu. 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury - ředitel stanovil seznam literárních děl, ze 

kterého si žák vybírá 20 děl. Soubor je umístěn níže. 

Výsledná známka z předmětu český jazyk a literatura se skládá z 60% z ústní části a         

z 40% z písemné části. 

Písemná práce z cizího jazyka - vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 

200 slov. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. Ředitel školy 

stanoví jedno nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky.  

Žák si po zahájení zkoušky jedno zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, 

způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text zadání. 

Ústní zkouška z cizího jazyka - ředitel školy stanovil 20 témat ústní zkoušky. Ústní zkouška se 

uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího jedno nebo více 

zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie 

vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání oboru.  

Výsledná známka z předmětu cizí jazyk se skládá z 60% z ústní části a z 40% z písemné 

části. 

 Profilové zkoušky z odborných předmětů dle oborů.   

 

23-41-M/01 Strojírenství: 
  
1. Stavba a provoz strojů  – zkouška bude mít formu ústní zkoušky před zkušební komisí  

2. Strojírenská technologie – zkouška bude mít formu ústní zkoušky před zkušební komisí  

3. Praktická zkouška z odborných předmětů – zkouška bude mít formu praktické zkoušky  

 

36-47-M/01 Stavebnictví:  
 

1. Pozemní stavitelství – zkouška bude mít formu ústní zkoušky před zkušební komisí  

2. Stavební konstrukce - zkouška bude mít formu ústní zkoušky před zkušební komisí  

3. Praktická zkouška z odborných předmětů – zkouška bude mít formu praktické zkoušky  

 

64-41-L/51  Podnikání: 
 

1. Ekonomika – zkouška bude mít formu ústní zkoušky před zkušební komisí  

2.  Účetnictví - zkouška bude mít formu ústní zkoušky před zkušební komisí 

3.  Praktická zkouška z odborných předmětů – zkouška bude mít formu praktické zkoušky  
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41-41-M/01 Agropodnikání 
 

1. Pěstování rostlin a chov zvířat - zkouška bude mít formu ústní zkoušky před zkušební komisí  

2. Praktická zkouška z odborných předmětů – zkouška se skládá z 3 částí, má formu 

praktické zkoušky.  

 

Témata profilových zkoušek jsou přílohou tohoto rozhodnutí.  

 

Ve Vyškově 30. 9. 2021 

                                                                                          ------------------------------------------- 

                                                                                                      RNDr. Petr Hájek, ředitel školy 

 


