Pokyn ředitele školy č. 7/2021
Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2021/2022
Model maturitní zkoušky vychází z platných právních předpisů. Školského zákon č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o
bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění
pozdějších předpisů.

Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022
Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák
uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.
ŠKOLNÍ
ROK
2021 / 2022

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

1. Český jazyk a literatura – písemná
práce a ústní zkouška
1. Český jazyk a literatura –
2. Cizí jazyk - písemná práce a ústní
didaktický test
zkouška
2. Cizí jazyk nebo matematika – 3. dvě povinné odborné ústní zkoušky
didaktický test
podle zaměření oboru
2 povinné zkoušky

4.
Max. 2 nepovinné zkoušky

Povinná praktická zkouška nebo
obhajoba

Max. 2 nepovinné zkoušky

Matematika
Cizí jazyk
Matematika rozšiřující
V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních
školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji tento průběh maturitní zkoušky:
1) Do 1. 12. 2021 – podání přihlášky žákem řediteli školy.
2) Do 15. 12. 2021 – předá ředitel školy přihlášky žáků do Cermatu.
3) Ukončení školního roku pro maturitní třídy 29. 4. 2022.
4) Písemná práce z českého jazyka a literatury se bude konat 27. 4. 2022 a písemná práce z anglického
jazyka se bude konat 28. 4. 2022.
5) DT z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka se budou konat od 2. 5. 2022.
6) Praktické maturitní zkoušky se budou konat v termínu od 9. 5. – 10. 5. 2022.
7) Ústní maturitní zkoušky a obhajoby profilové části se budou konat od 16. 5. – 20. 5. 2022.
8) Volné dny k přípravě na maturitní zkoušku 5. 5. – 6. 5. 2022 a 11. 5 – 13. 5. 2022.

SPOLEČNÁ ČÁST
Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky,
pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí buď cizí jazyk, nebo matematiku.
Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se
pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a
to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední
ročník středního vzdělávání.
Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky,
skládají se ze tří částí: písemné práce, didaktického testu a ústní zkoušky. Dílčí zkoušky konané
formou písemné práce a ústní zkoušky nejsou již administrovány centrálně, ale stávají se
zkouškami profilové části a jsou hodnoceny jednou společnou známkou na vysvědčení.
Didaktické testy společné části jsou hodnoceny výrokem uspěl a neuspěl na vysvědčení a
percentilem úspěšnosti.
Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut. Žákovi podle § 5 odst. 2
vyhlášky č. 177/2009 sb. se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka
a literatury o 30 minut a má možnost použít překladový slovník.
Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu
a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.
Didaktický test z matematiky trvá 120 minut. Žáci mohou mít matematické tabulky, ve kterých nesmí
být nic dopsáno (jen lze použít zvýraznění a označení) a kalkulačku bez grafického displeje. Žákovi
podle § 9 vyhlášky č. 177/2009 sb. se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu o 10
minut a umožňuje se při konání didaktického testu použít překladový slovník.

PROFILOVÁ ČÁST
Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou
část maturitní zkoušky úspěšně.
Pro maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 stanovil ředitel školy v souladu
s uvedenými právními předpisy nabídku povinných zkoušek profilové části a nabídku
nepovinných zkoušek profilové části.
ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK
2021/2022
Český jazyk a literatura – písemná práce z českého jazyka a literatury.
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální
rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání.
Pro písemnou práci stanovuji 5 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením
zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.
Žák může používat Pravidla českého pravopisu.

Český jazyk a literatura – ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební
maturitní komisí
Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury stanovuji seznam 106 literárních děl. Součástí seznamu
jsou i kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem.
Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii si žák připraví vlastní seznam 20 literárních
děl a odevzdá ho do 31. 3. 2022 učiteli českého jazyka a literatury pro jarní zkušební termín a do
30.6.2022 pro podzimní zkušební termín. Neodevzdá-li žák do 31. března, popř. do 30. června vlastní
seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům školního seznamu
literárních děl.
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava
k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát
pracovní list ke stejnému literárnímu dílu; v takovém případě žák losuje znovu.

Školní seznam literárních děl byl stanoven do 30. září 2021 a zveřejněn.
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího
úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla.

Hodnocení
Při celkovém hodnocení zkušebního předmětu český jazyk a literatura tvoří hodnocení
písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 %.
Anglický jazyk – písemná práce z anglického jazyka
Písemná práce z anglického jazyka obsahuje dvě části, 1. část v rozsahu 130 -150 slov, 2. část v rozsahu
70 - 80 slov. Písemná práce trvá 60 minut. Pro písemnou práci z anglického jazyka stanovuji 1 zadání,
které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje popis
každé části zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání.
Povolené pomůcky: psací potřeby a slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu.

Anglický jazyk – ústní zkouška z anglického jazyka před zkušební maturitní komisí
Pro ústní zkoušku z anglického jazyka stanovuji 20 témat.
Ústní zkouška z anglického jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního
listu obsahující 2 zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí zadání je ověření znalostí terminologie
vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 pracovní list. Příprava
k ústní zkoušce trvá 20 minut. Povolenými pomůckami k přípravě jsou psací potřeby, mapy a
slovníky. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma a
pracovní list.

Hodnocení
Při celkovém hodnocení zkušebního předmětu anglický jazyk tvoří hodnocení písemné práce 40 % a
hodnocení ústní zkoušky 60 %.

Profilová část maturitní zkoušky z odborných předmětů
Stavebnictví 36-47-M/01
Zaměření - Pozemní stavitelství
Stanovuji 3 povinné zkoušky:
1) Praktická maturitní zkouška – zkouška se koná 2 dny
- konstrukční cvičení - 6 hodin – 5 témat (předměty konstrukční cvičení a praxe)
- stavební konstrukce cvičení – 6 hodin – 4 témata
(předměty stavební konstrukce cvičení a stavební mechanika)
2) Teoretická zkouška - Pozemní stavitelství
Ústní zkouška – 25 témat - (30 min. příprava/ 15 min. zkoušení)
3) Teoretická zkouška – Stavební konstrukce a stavební provoz
Ústní zkouška – 25 témat - (30 min. příprava/ 15 min. zkoušení)
Nepovinná zkouška: matematika, společenskovědní základ

Zaměření – Architektura a design interiérů
Stanovuji 3 povinné zkoušky:
1) Obhajoba maturitní práce: 16. 5. 2022
- Témata maturitní práce: viz. příloha č. 1
- Termín odevzdání maturitní práce: 4. 4. 2022
- Způsob zpracování, pokyny k obsahu a rozsah maturitní práce: viz. příloha č. 1
- Kritéria hodnocení maturitní práce: viz. příloha č. 1
- Počet vyhotovení: viz. příloha č. 1
2)Teoretická zkouška – Pozemní stavitelství
Ústní zkouška – 25 témat - (30 min. příprava/ 15 min. zkoušení)

3)Teoretická zkouška – Architektura a design interiérů
(předměty architektura, design a urbanismus )
Ústní zkouška – 25 témat - (15 min. příprava/ 15 min. zkoušení)
Nepovinná zkouška: matematika, společenskovědní základ

Technická zařízení budov 36-45-M/01
Stanovuji 3 povinné zkoušky:
1) Praktická maturitní zkouška – zkouška se koná 2 dny
- Konstrukční cvičení – 6 hodin - 5 témat (předměty konstrukční cvičení a praxe)
- Regulace a měření – 4 hodiny – 5 témat
2)Teoretická zkouška – Pozemní stavitelství
Ústní zkouška – 25 témat - (30 min. příprava/ 15 min. zkoušení)
3)Teoretická zkouška – Technická zařízení budov
(předměty zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika)
Ústní zkouška – 25 témat - (30 min. příprava/ 15 min. zkoušení)
Nepovinná zkouška: matematika, společenskovědní základ

Dřevařská a nábytkářská výroba 33-42-L/51
Stanovuji 3 povinné zkoušky:
1) Praktická maturitní zkouška – zkouška se koná 2 dny
- Konstrukce cvičení – 6 hodin – 3 témata
- Praxe – 6 hodiny – 3 témata
2)Konstrukce a materiály
Ústní zkouška – 25 témat - (15 min. příprava/ 15 min. zkoušení)
3)Technologie a výrobní zařízení
Ústní zkouška – 25 témat - (15 min. příprava/ 15 min. zkoušení)
Nepovinná zkouška: matematika a společenskovědní základ

Provozní elektrotechnika 26-41-L/52
Stanovuji 3 povinné zkoušky:
1) Praktická maturitní zkouška – zkouška se koná 2 dny
- Základy elektrotechniky – 4 hodiny – 3 témata
- Rozvodná zařízení cvičení, elektrotechnická měření cvičení a technická
dokumentace – 6 hodin – 3 témata
2) Elektrotechnická zařízení a elektronika
Ústní zkouška – 25 témat - (15 min. příprava/ 15 min. zkoušení)
3) Rozvodná zařízení a elektrotechnická měření
Ústní zkouška – 25 témat - (15 min. příprava/ 15 min. zkoušení)
Nepovinná zkouška: matematika a společenskovědní základ
Pokud se zkouška skládá z více částí a žák neuspěl v jedné z nich, neuspěl z celé zkoušky.
V Třebíči dne 30. 9. 2021

Ing. Jiří Kurka
ředitel školy

