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Věc: Maturitní zkoušky 2020/21
Ve školním roce 2020/2021 se při ukončování vzdělávání ve středních odborných školách
bude postupovat podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen Zákon) a podle
vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních
školách s maturitní zkouškou, v platném znění (dále jen Vyhláška).
Podmínkou pro konání maturitní zkoušky je úspěšné ukončení 4. ročníku vzdělávání
na střední škole.
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s
maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.
Pozor, nově dochází k přesunu písemných prací z českého a anglického jazyka do profilové
části zkoušky. Tedy není hodnoceno centrálně Cermatem, ale školou (platí i pro ústní části).
Maturitní zkoušky v jarním zkušebním období se budou konat:


Písemné práce profilové části z českého jazyka a literatury: 7. 4. 2021



Písemné práce profilové části z anglického jazyka: 15. 4. 2021



Písemné a praktické zkoušky profilové části: 29. 4. 2021



Didaktické testy společné části: 3. 5. – 7. 5. 2021



Ústní zkoušky profilové části 4A, 4B, D5: od 17. 5. 2021 do 21. 5. 2021



Ústní zkoušky profilové části 4C : od 24. 5. 2021 do 28. 5. 2021

Společná část maturitní zkoušky:
Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:
a) český jazyk a literatura - didaktický test
b) anglický jazyk nebo matematika - didaktický test

V rámci společné části maturitní zkoušky může žák dále konat nepovinnou zkoušku, a to ze
zkušebních předmětů anglický jazyk nebo matematika. Žák nemůže konat nepovinnou
zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Přihlášku pro jarní zkušební období žák podává do pátku 27. 11. 2020 na vyplněném a
podepsaném formuláři zástupci ředitele pro denní studium.

Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny
povinné zkoušky, ze kterých se skládá společná část maturitní zkoušky. Na složení
maturitní zkoušky má celkem maximálně 3 pokusy během 5 let.
Podrobnosti o zkouškách jsou uvedeny v Zákoně a ve Vyhlášce stejně tak na stránkách
Cermatu či MŠMT.

Profilová část maturitní zkoušky:
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a
pokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk, tak i z anglického jazyka.
Dále se profilová část MZ skládá ze dvou ústních zkoušek a jedné zkoušky vypracovávané
formou písemné práce nebo praktické zkoušky.
Pro jednotlivé obory vzdělání:


26-41-M/01 Elektrotechnika - ŠVP Elektrotechnika se zaměřením Energetika
(část třídy 4A + 4B + D5):
1. první ústní zkouška - žák koná povinnou ústní zkoušku z předmětu

elektroenergetika, jehož součástí jsou i otázky z předmětu elektroenergetika 2
2. druhá ústní zkouška - žák si zvolí jeden z předmětů


elektronika



elektrotechnická měření



automatizační technika



elektrické stroje a přístroje



elektrická zařízení

3. třetí zkouška - žák si vylosuje jedno téma z předmětů, které si zvolil k ústním

zkouškám s tím, že zkouška z elektroniky, elektrických strojů a přístrojů,
energetiky a z elektrických zařízení má písemnou formu; zkouška z
elektrotechnických měření a z automatizační techniky má formu praktické
zkoušky


18-20-M/01 Informační technologie - ŠVP Informační technologie v elektrotechnice
(třída 4C):
1. první ústní zkouška - žák koná povinnou ústní zkoušku z předmětu operační

systémy a počítačové sítě, jehož součástí jsou i otázky z předmětu hardware
2. druhá ústní zkouška - žák si zvolí jeden z předmětů


CAD systémy



programování



automatizační technika



elektronika



elektrotechnická měření

3. třetí zkouška - žák si vylosuje jedno téma z předmětů, které bude mít u

ústních zkoušek s tím, že zkouška z elektroniky má písemnou formu; zkouška
z CAD systémů, programování, automatizační techniky a z elektrotechnických
měření má formu praktické zkoušky

Žák může v rámci profilové části maturitní zkoušky vykonat nejvýše 2 nepovinné zkoušky v
ústní formě, přičemž si může podle oboru vzdělání zvolit konání nepovinné zkoušky z
nabídky předmětů uvedených výše pro povinné zkoušky.
Žák může konat ve společné části MZ nepovinnou zkoušku Matematika rozšiřující. Žáci se
přihlašují sami - Cermat.
Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou
zkoušku.
Písemná zkouška profilové části trvá 300 minut, praktická zkouška profilové části trvá 360
minut s tím, že praktická zkouška z elektrotechnických měření trvá 420 minut

V Praze dne 8. 10. 2020
Ing. Miloš Kodad
ředitel školy

