
 

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 

2022/2023 

(platí pro jarní i podzimní období) 

Dle ustanovení § 79 odstavce 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

které se týká určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního 

vzdělávacího programu profilové části maturitní zkoušky ředitelkou školy 7 měsíců před konáním první 

zkoušky profilové části maturitní zkoušky a v souladu s prováděcím právním předpisem, kterou se 

stanoví podrobnosti o ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, určuji pro školní 

rok 2021/2022 následující nabídku zkoušek profilové části maturitní zkoušky (včetně formy a 

termínů konání těchto zkoušek) podle oboru vzdělání: 

23-45-L/01 SX Mechanik seřizovač 

Povinná zkouška z předmětu: 

Český jazyk a literatura   písemná práce     

Český jazyk a literatura   ústní zkouška před zkušební komisí  

Technologie    ústní zkouška před zkušební komisí  

Písemná zkouška z odbor. předmětů písemná zkouška    

Praktická zkouška z Odbor. výcviku praktická zkouška    

Povinná volitelná zkouška z předmětu:  

Anglický jazyk    písemná práce     

Anglický jazyk    ústní zkouška před zkušební komisí  

Nepovinná zkouška z předmětu: 

Anglický jazyk    písemná práce     

Anglický jazyk    ústní zkouška před zkušební komisí  

 

23-45-L/02 Letecký mechanik 

Povinná zkouška z předmětu: 

Český jazyk a literatura   písemná práce     

Český jazyk a literatura   ústní zkouška před zkušební komisí  

Odborné předměty 1   ústní zkouška před zkušební komisí  

Odborné předměty 2   ústní zkouška před zkušební komisí  

Praktická zkouška z Odbor. výcviku praktická zkouška    

 



 

Povinná volitelná zkouška z předmětu: 

Anglický jazyk    písemná práce     

Anglický jazyk    ústní zkouška před zkušební komisí  

Nepovinná zkouška z předmětu: 

Anglický jazyk    písemná práce     

Anglický jazyk    ústní zkouška před zkušební komisí  

 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - automatizace 

Povinná zkouška z předmětu: 

Český jazyk a literatura   písemná práce     

Český jazyk a literatura   ústní zkouška před zkušební komisí  

Odborné předměty 1   ústní zkouška před zkušební komisí  

Odborné předměty 2   ústní zkouška před zkušební komisí  

Praktická zkouška z Odbor. výcviku praktická zkouška    

Povinná volitelná zkouška z předmětu: 

Anglický jazyk    písemná práce     

Anglický jazyk    ústní zkouška před zkušební komisí  

Nepovinná zkouška z předmětu: 

Anglický jazyk    písemná práce     

Anglický jazyk    ústní zkouška před zkušební komisí 

 

63-41-L01 PX Ekonomika a podnikání – nákupčí a obchodník podniku 

Povinná zkouška z předmětu: 

Český jazyk a literatura   písemná práce     

Český jazyk a literatura   ústní zkouška před zkušební komisí  

Ekonomika    ústní zkouška před zkušební komisí  

Účetnictví a daně   praktická zkouška    

Komunikace    obhajoba mat. práce před zk. komisí  

 

 

 



 

Povinná volitelná zkouška z předmětu: 

Anglický jazyk    písemná práce     

Anglický jazyk    ústní zkouška před zkušební komisí  

Německý jazyk    písemná práce     

Německý jazyk    ústní zkouška před zkušební komisí  

Nepovinná zkouška z předmětu: 

Anglický jazyk    písemná práce     

Anglický jazyk    ústní zkouška před zkušební komisí  

Německý jazyk    písemná práce     

Německý jazyk    ústní zkouška před zkušební komisí  

 

23-43-L/51 PD Provozní technika – dálková 

Povinná zkouška z předmětu: 

Český jazyk a literatura   písemná práce     

Český jazyk a literatura   ústní zkouška před zkušební komisí  

Odborné předměty 1   ústní zkouška před zkušební komisí  

Odborné předměty 2   ústní zkouška před zkušební komisí  

Písemná zkouška z odbor. předmětů písemná zkouška  

Povinná volitelná zkouška z předmětu: 

Anglický jazyk    písemná práce     

Anglický jazyk    ústní zkouška před zkušební komisí  

Německý jazyk    písemná práce     

Německý jazyk    ústní zkouška před zkušební komisí  

Ruský jazyk    písemná práce     

Ruský jazyk    ústní zkouška před zkušební komisí  

 

 

 

 

 

 



 

Nepovinná zkouška z předmětu: 

Anglický jazyk    písemná práce     

Anglický jazyk    ústní zkouška před zkušební komisí  

Německý jazyk    písemná práce     

Německý jazyk    ústní zkouška před zkušební komisí  

Ruský jazyk    písemná práce     

Ruský jazyk    ústní zkouška před zkušební komisí  

 

Pokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk jako zkoušku (povinná nebo nepovinná), koná z tohoto 

jazyka zkoušku i v profilové části (písemnou práci a ústní zkoušku před zkušební komisí). 

 

V Ostravě 1. září 2022 

 

Mgr. Andrea Pytliková v.r. 

ředitelka školy 

 


