
Přehled maturitních zkoušek pro rok 2020/2021 

 

Mechanik – seřizovač (23-45-L/01) 

Zaměření: Programování CNC strojů 

Společnou část maturitní zkoušky tvoří dvě samostatné zkoušky formou 

didaktických testů z níže uvedených předmětů: 

1) jazyk český a literatura – povinně 

2) volitelně z cizího jazyka nebo matematiky. 

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a 

literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze 

zkoušky z tohoto cizího jazyka, praktické zkoušky z odborného výcviku a 

z předmětů strojírenství a technologie. 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné 

práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Praktická zkouška z odborného výcviku zahrnuje znalosti a dovednosti z odborného 

výcviku a odborných předmětů z celého rozsahu studia.  

 

 

Mechanik – seřizovač (23-45-L/01) 

Zaměření: Technolog plastikářské výroby 

Společnou část maturitní zkoušky tvoří dvě samostatné zkoušky formou 

didaktických testů z níže uvedených předmětů: 

1) jazyk český a literatura – povinně 

2) volitelně z cizího jazyka nebo matematiky. 

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a 

literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze 

zkoušky z tohoto cizího jazyka, praktické zkoušky z odborného výcviku a 

z předmětů strojírenství a technologie. 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné 

práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Praktická zkouška z odborného výcviku zahrnuje znalosti a dovednosti z odborného 

výcviku a odborných předmětů z celého rozsahu studia. 

 

 

 

 



Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01) 

Společnou část maturitní zkoušky tvoří dvě samostatné zkoušky formou 

didaktických testů z níže uvedených předmětů: 

1) jazyk český a literatura – povinně 

2) volitelně z cizího jazyka nebo matematiky. 

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a 

literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze 

zkoušky z tohoto cizího jazyka, praktické zkoušky z odborného výcviku a 

z předmětů číslicová technika a elektronika. 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné 

práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Praktická zkouška z odborného výcviku zahrnuje znalosti a dovednosti z odborného 

výcviku a odborných předmětů z celého rozsahu studia. 

  

 

 

 

Reprodukční grafik (34-53-L/01) 

Společnou část maturitní zkoušky tvoří dvě samostatné zkoušky formou 

didaktických testů z níže uvedených předmětů: 

1) jazyk český a literatura – povinně 

2) volitelně z cizího jazyka nebo matematiky. 

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a 

literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze 

zkoušky z tohoto cizího jazyka, praktické zkoušky z odborného výcviku a 

z předmětů technologie a všeobecná polygrafie. 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné 

práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Praktická zkouška z odborného výcviku zahrnuje znalosti a dovednosti z odborného 

výcviku a odborných předmětů z celého rozsahu studia. 

 

 

 

 

 

 



Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 

Zaměření: Asistent podnikatele 

Společnou část maturitní zkoušky tvoří dvě samostatné zkoušky formou 

didaktických testů z níže uvedených předmětů: 

1) jazyk český a literatura – povinně 

2) volitelně z cizího jazyka nebo matematiky. 

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a 

literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze 

zkoušky z tohoto cizího jazyka, praktické zkoušky z odborných předmětů a 

z předmětů ekonomika a účetnictví a marketing a management. 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné 

práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Praktická zkouška z odborných předmětů zahrnuje znalosti a dovednosti z  

odborných předmětů z celého rozsahu studia. 

 

 

 

Zpracování usní, plastů a pryže (32-41-M/01) 

Zaměření Design a zpracování výrobků 

Společnou část maturitní zkoušky tvoří dvě samostatné zkoušky formou 

didaktických testů z níže uvedených předmětů: 

1) jazyk český a literatura – povinně 

2) volitelně z cizího jazyka nebo matematiky. 

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a 

literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze 

zkoušky z tohoto cizího jazyka, maturitní práce a její obhajoby před zkušební 

maturitní komisí a z předmětů technologie a průmyslový design. 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné 

práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí zahrnuje znalosti  

a dovednosti z odborných předmětů z celého rozsahu studia. 

 

 

Zlín 31. 8. 2020 

Ing. Jiří Charvát 

ředitel školy 


