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USTANOVENÍ KE KONÁNÍ PROFILOVÝCH ZKOUŠEK 

MZ 2022-2023 

 

Profilová zkouška z českého jazyka a literatura 
 

Písemná práce z českého jazyka 
Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 5 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před 

zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák jedno zadání zvolí.  

Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí 

text k zadání.  

Minimální rozsah písemné práce z českého jazyka je 250 slov. 

Písemná práce se koná 110 minut, výběr zadání trvá 10 minut. 

Žák vypracovává písemnou práci klasickým způsobem, písemně. Pouze žáci s doporučením 

z pedagogicko-psychologické poradny mají možnost využívat PC. 

 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury 
Z maturitního seznamu literárních děl viz Seznam četby pro MZ 2022/2023 si žák připraví 

vlastní seznam 20 přečtených literárních děl.  

Pro školní rok 2022/2023 jsou platná pro výběr tato kritéria: 

- minimálně dvě díla, která reprezentují světovou a českou literaturu do konce 18. století; 

- minimálně tři díla ze světové a české literatury 19. století; 

- minimálně čtyři díla ze světové literatury 20. a 21. století; 

- minimálně pět děl musí reprezentovat českou literaturu 20. a 21. století; 

- minimálně dvěma díly musí být zastoupena próza; 

- minimálně dvěma díly musí být zastoupena poezie; 

- minimálně dvěma díly musí být zastoupeno drama; 

- jeden autor může být zastoupen maximálně dvěma díly. 

Žák odevzdá seznam zástupkyni ředitele do 31. března 2023.  

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje z odevzdaného seznamu 

číslo pracovního listu. Neodevzdá-li žák do 31. 3. 2023 vlastní seznam literárních děl, losuje si 

u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu.   

V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu; v takovém 

případě žák losuje znovu.  

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i 

zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.  

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

 

Profilová zkouška z anglického jazyka  
 

Písemná práce z anglického jazyka 
Pro písemnou práci z anglického jazyka ředitel školy stanoví jedno zadání, které se žákům 

zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání je tvořeno dvěma částmi, žáci 

vypracují dlouhý a krátký text. Minimální rozsah delšího textu je 130 slov, kratšího 70 slov. 

Vypracování písemné práce trvá 60 minut. Žák vypracovává písemnou práci klasickým 

způsobem, písemně. Pouze žáci s doporučením z pedagogicko-psychologické poradny mají 

možnost využívat PC. 
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Ústní zkouška z cizího jazyka 
Pro ústní zkoušku z anglického jazyka ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím 

programem stanoví 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.  

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního 

listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i 

zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.  

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Příprava k 

ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat 

dvakrát stejné téma.   

 

Praktická zkouška z odborných předmětů  
(Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí)  
obor Podnikání  

Maturitní práci žák vypracovává dle zveřejněných pokynů - viz Termíny praktické maturitní 

zkoušky z odborných předmětů. Obhajoba probíhá v učebně s datovou projekcí a trvá nejvýše 

15 minut po předchozí patnáctiminutové přípravě. Během obhajoby maturitní práce žák 

prezentuje svoji práci, odpovídá na navržené otázky vedoucím práce a oponentem, odpovídá na 

dotazy komise. K prezentaci může využít všechny dostupné prostředky didaktické a výpočetní 

techniky. Přednostně je třeba používat software (SW), kterým je škola vybavena.  

Praktická zkouška z odborného výcviku  
obor Autotronik 
 
Pro praktickou zkoušku z odborného výcviku ředitel školy stanoví 25 témat. Před termínem 

zkoušky je vylosováno 6 úkolů, které žák absolvuje.  

Zkouška je rozdělena do třech částí. 

První část zkoušky je určena pro poznávací část jednotlivých komponentů vozidel – trvá 25 

minut. 

Druhou část zkoušky tvoří šest úkolů na diagnostiku, měření a opravu vozidel. Na každý úkol 

je vyhrazeno 30 minut.  

Ve třetí části praktické maturitní zkoušky žák před maturitní komisí obhajuje postup práce 

v jednotlivých úkolech – tato část trvá maximálně 10 minut.  

 

Praktická zkouška z počítačové grafiky 
obor Propagace 
 

Praktická zkouška z počítačové grafiky probíhá v počítačové učebně v jednom dni nejdéle 420 

minut. Žák si před zahájením praktické maturitní zkoušky vylosuje jedno ze dvou zadání. Pokud 

je třída rozdělena do dvou skupin, každá skupina má své dvě zadání. Znění zadání obdrží žák 

od maturitní komise v den konání praktické zkoušky. 

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky má u praktické zkoušky 

z počítačové grafiky stejné podmínky jako žák intaktní.  

Při zkoušce se hodnotí: originalita návrhu, výtvarné řešení, technické provedení, efektivita 

práce. 
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Ústní zkouška 

z odborného předmětu určeného ředitelem školy pro daný obor  
viz Sdělení ředitele školy k MZ 2023 

 

Pro ústní zkoušku ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem stanoví 20 až 30 

témat dle daného oboru. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.  

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno z témat. V jednom 

dni nelze losovat dvakrát stejné téma. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, během přípravy si 

vypracuje žák podklady k ústní zkoušce, která trvá nejdéle 15 minut.  

 

 

 

 

Schválil: Ing. Lukáš Sobotka, ředitel školy 

                                  V Praze dne: 25. 10. 2022 

 

 


