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V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a podle vyhlášky 

č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví ředitel školy nabídku 

povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve 

školním roce 2010-2011. 

  

  

Pro studijní obor Technické lyceum: 

1. povinný předmět maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí 

2. povinný předmět matematika – ústní zkouška 

3. povinný předmět povinná volba z předmětů: fyzika 

           deskriptivní geometrie 

           chemie 

           odborné zaměření 

- všechny volby 3. předmětu jsou ústní zkoušky 

 

nepovinné předměty maximálně 2 ústní zkoušky 

volba z předmětů: cizí jazyk, fyzika, chemie, 

deskriptivní geometrie, odborné zaměření – 

Architektura a umění, Stavebnictví, Elektrotechnika, 

Programování a výpočetní technika 

 

 

Pro studijní obor Pozemní stavitelství: 

1. povinný předmět maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí 

2. povinný předmět pozemní stavitelství – ústní zkouška 

3. povinný předmět betonové konstrukce – ústní zkouška  

 

nepovinné předměty maximálně 2 ústní zkoušky 

volba z předmětů: cizí jazyk, matematika, fyzika, 

deskriptivní geometrie 

 

 

Pro studijní obor Strojírenství: 

1. povinný předmět maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí 

2. povinný předmět stavba a provoz strojů – ústní zkouška 

3. povinný předmět podle zaměření: stavební stroje / vytápění a klimatizace 

/ strojírenská technologie  – ústní zkouška  

 

nepovinné předměty maximálně 2 ústní zkoušky 
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volba z předmětů: cizí jazyk, matematika, fyzika 

 

 

Pro studijní obor Nábytkářská a dřevařská výroba: 

1. povinný předmět maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí 

2. povinný předmět technologie – ústní zkouška 

3. povinný předmět konstrukce – ústní zkouška  

 

nepovinné předměty maximálně 2 ústní zkoušky 

volba z předmětů: cizí jazyk, matematika 

 

 

 

Pro studijní obor Provozní technika: 

1. povinný předmět maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí 

2. povinný předmět stroje a zařízení – ústní zkouška 

3. povinný předmět strojírenská technologie – ústní zkouška  

 

nepovinné předměty maximálně 2 ústní zkoušky 

volba z předmětů: cizí jazyk, matematika 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Společná část maturitní zkoušky se bude ve školním roce 2010-2011 skládat 

z povinné komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury a povinné volby 

mezi komplexní zkouškou z cizího jazyka a písemným didaktickým testem 

z matematiky / s uzavřenými i otevřenými úlohami /. Komplexní zkouška 

zahrnuje didaktický test / u cizího jazyka včetně poslechového subtestu /, 

písemnou práci a dílčí ústní zkoušku před zkušební komisí. 

Každý žák si zvolí, zda bude konat povinnou zkoušku v základní nebo vyšší 

úrovni obtížnosti. 

 

Ve společné části maturitní zkoušky je dále možné konat maximálně 3 

nepovinné zkoušky z nabídky: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, 

občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, 

dějiny umění / pokud se daný předmět na škole vyučuje / 

 

Ve školním roce 2010-2011 je též možné vykonat povinnou zkoušku v základní 

+ nepovinnou zkoušku ve vyšší úrovni obtížnosti z téhož předmětu. 

        


