
ZMĚNY MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020/2021  

platné pro obory  

Mechanik – seřizovač (23-45-L/01), zaměření: Programování CNC strojů 

Mechanik – seřizovač (23-45-L/01), zaměření: Technolog plastikářské výroby 

Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01) 

Reprodukční grafik (34-53-L/01) 

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01, zaměření: Asistent podnikatele 

Zpracování usní, plastů a pryže (32-41-M/01), zaměření Design a zpracování výrobků 

 

 

V návaznosti na Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-3267/2021-1 se mění profilová maturitní 
zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka pro jarní i podzimní termín školního roku 

2020/21. Obě zkoušky proběhnou pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 
Písemná práce se nekoná. 
Hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří pouze hodnocení 
ústní zkoušky. Zkoušky jsou klasifikovány známkami 1 – 5. 
 
Mění se témata pro profilovou maturitní zkoušku z anglického jazyka: 
 

1) Describing people – personal identification and characteristics 

2) My home, my family 

3) Education – school system in the Czech Republic and Great Britain, My school  

4) Hobbies, leisure time activities; culture 

5) Great Britain  

6) Sports    

7) Health care, being ill, seeing the doctor  

8) My hometown, its cultural life, orientation in the town  

9) Housing and living, my plans for the future  

10) The Czech Republic, our capital Prague 

11) Jobs  

12) The USA 

13) Shopping  

14) Food and meals  

15) Washington D.C., New York   

16) London 

17) Holidays and festivals in Great Britain, the USA and the Czech Republic  

18) Travelling in our country and going abroad, means of transport  

19) Ways of communication, media 

20) English speaking countries - Australia, New Zealand  

21) My profession  



 
 

V jarním a podzimním zkušebním období 2021 trvá didaktický test ze zkušebního předmětu 
český jazyk a literatura 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 110 minut, z toho 40 
minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a 
dovednosti a ze zkušebního předmětu matematika 135 minut. 
 
 
 
Zlín 8. 2. 2021 
 
Ing. Bc. Jiří Charvát 
ředitel školy 


