
V Praze dne 1. dubna 2019 
 

S D Ě L E N Í  

 

 V souladu s § 14, odst. 1 a 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 

ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška) a v souladu 

s ŠVP zveřejňuje ředitel školy níže uvedené povinné a nepovinné předměty profilové části maturitní 

zkoušky ve školním roce 2019/2020. 

 

 

Obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace, grafika a webdesign 
Povinná profilová zkouška:     Forma: 

1. Programování a datové sítě                                     Ústní zkouška před zkušební 

                                                                                   maturitní komisí  

2. Grafická tvorba                                      Ústní zkouška před zkušební 

                                                                                   maturitní komisí 

3. Maturitní práce s obhajobou                          Maturitní práce a její obhajoba  

 před zkušební maturitní komisí 

Nepovinná zkouška: 

4. Databázové systémy                 Ústní zkouška 

5. Operační systémy                            Ústní zkouška   

 

Obor: 37-41-M/01  Ekonomika městské dopravy 
Povinná profilová zkouška:     Forma: 

1. Odborné ekonomické předměty              Ústní zkouška před zkušební 

                                                                                   maturitní komisí 

2. Odborné dopravní předměty                          Ústní zkouška před zkušební 

                                                                                   maturitní komisí 

3. Maturitní práce s obhajobou                          Maturitní práce a její obhajoba  

 před zkušební maturitní komisí 

Nepovinná zkouška: 

4. Logistika                                        Ústní zkouška 

5. Němčina                                       Ústní zkouška 

 

Obor: 64-41-L/51 Podnikání 
Povinná profilová zkouška:     Forma: 

1. Odborné ekonomické předměty                 Ústní zkouška před zkušební 

                                                                                   maturitní komisí 

2. Management a marketing                          Ústní zkouška před zkušební 

                                                                                   maturitní komisí 

3. Maturitní práce s obhajobou                          Maturitní práce a její obhajoba  

 před zkušební maturitní komisí 

Nepovinná zkouška: 

4. Účetnictví                             Ústní zkouška 

5. Právo                                         Ústní zkouška 



 

 

                  

 

 

 

Ing. František Novotný 

        ředitel školy    

 

Obor: 37-41-M/01  Logistika v dopravě  
Povinná profilová zkouška:     Forma: 

1. Ekonomika v dopravě                                     Ústní zkouška před zkušební 

                                                                                   maturitní komisí 

2. Odborné dopravní předměty                                     Ústní zkouška před zkušební 

                                                                                   maturitní komisí 

3. Maturitní práce s obhajobou                          Maturitní práce a její obhajoba  

 před zkušební maturitní komisí 

Nepovinná zkouška: 

4. Právo                                                              Ústní zkouška  

5. Němčina                                        Ústní zkouška  

 

Obor: 26-41-L/01  Počítačové a zabezpečovací systémy 
Povinná profilová zkouška:     Forma: 

1. Elektronické zabezpečovací systémy              Ústní zkouška před zkušební 

                                                                                   maturitní komisí 

2. Elektronika                                                            Ústní zkouška před zkušební 

                                                                                   maturitní komisí 

3. Praktická zkouška z odborného výcviku             Praktická zkouška 

 

Nepovinná zkouška: 

4. Elektrická měření                           Ústní zkouška  

5. Informační technologie                Ústní zkouška 


