
 
 
 
 
 

  
 

  

 
Sdělení ředitelky školy k průběhu maturitních zkoušek ve školním roce 

2021/2022 
 
V souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění,  a prováděcí 
vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 
proběhnou podle následujícího modelu. 
 
1. Společná část maturitní zkoušky – stejná pro všechny obory vzdělávání 

Povinné zkoušky 
1. z českého jazyka a literatury –  didaktický test 
2. z anglického jazyka –  didaktický test nebo z matematiky – didaktický test       

Nepovinné zkoušky 
1. z matematiky, matematiky rozšiřující nebo cizího jazyka    

          

2. Profilová část maturitní zkoušky.  

 

18-20-M/01 Informační technologie 
Povinné zkoušky 

Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška 
Anglický jazyk – písemná práce, ústní zkouška (pokud si zkoušku z anglického jazyka 
žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky)  
Informační technologie – ústní zkouška, 25 otázek, 15 min. příprava, 15 min. zkoušení 
Multimédia a webdesign – ústní zkouška, 25 otázek, 15 min. příprava, 15 min. 
zkoušení 
Praktická zkouška z odborných předmětů – praktická zkouška 

     Praktická zkouška z odborných předmětů 
ü délka praktické maturitní zkoušky - 2 x 180 minut 
ü způsob konání praktické maturitní zkoušky - práce na PC  
ü témata praktické maturitní zkoušky - Informační technologie a Webdesign 

 

 23-45-L/01  Mechanik seřizovač  
 Povinné zkoušky 

Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška 
Anglický jazyk – písemná práce, ústní zkouška (pokud si zkoušku z anglického jazyka 
žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky)  
Strojírenská technologie (strojírenská technologie, strojnictví) – ústní zkouška, 25 
otázek z předmětů, 15 min. příprava, 15 min. zkoušení 



 
 
 
 
 

  
 

  

Technická a výrobní dokumentace (CAD/CM systémy, technická dokumentace)          
– ústní zkouška, 25 otázek, 15 min. příprava, 15 min. zkoušení 
Praktická zkouška z odborného výcviku – praktická zkouška 

 
       Praktická zkouška z odborného výcviku 

ü délka praktické maturitní zkoušky - 7 hodin 
ü způsob konání praktické maturitní zkoušky  - na dílně odborného výcviku ověření 

praktických  dovedností a znalostí při seřizování CNC obráběcího stroje a jeho 
nástrojů 

ü témata praktické maturitní zkoušky 
    - tvorba a ověření programu při 
    - soustružení tvarových ploch, zápichů, závitů a vrtání otvorů 
    - frézování tvarových ploch, drážek, šikmých ploch a sražení 
 
Společná ustanovení 
 
Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu, který je 
jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován. Výsledek nad stanovenou hranicí je hodnocen 
jako úspěšný pokus, výsledek pod předem stanovenou hranicí je hodnocen jako neúspěšný 
pokus. 
 
Jsou stanovena a na našich www stránkách zveřejněna témata pro ústní zkoušky 
z jednotlivých maturitních předmětů. 
 
Na www stránkách naší školy je zveřejněn Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku 
z českého jazyka a literatury. 
 
 
Český jazyk 
 Písemná zkouška 

• minimální rozsah písemné práce je 250 slov, písemná práce trvá 110 minut včetně 
času na volbu zadání 

• při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.  
• pro písemnou práci ředitel školy stanoví 4 zadání, která se žákům zpřístupní 

bezprostředně před zahájením zkoušky 
• po zahájení zkoušky si žák zvolí 1 zadání  
• zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky příslušné školy 

 Ústní zkouška 
• pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy maturitní seznam 

nejméně 60 literárních děl a stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu 
literárních děl žákem 



 
 
 
 
 

  
 

  

• z maturitního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam literárních děl 
v počtu 20 titulů, ten odevzdá řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března 
roku, v němž se maturitní zkouška koná 

• ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů 
literárních děl  

• příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut 
• neodevzdá-li žák vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů 

ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání 

Anglický jazyk 
Písemná zkouška 

• minimální rozsah písemné práce je 200 slov (delší text 140-160 slov, kratší text 60-70 
slov), písemná práce trvá 70 minut  

• při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník  
• pro písemnou práci ředitel školy stanoví 1 zadání (delší text a kratší text), které se 

žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky 
• zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě 

výchozí text k zadání 
• zadání písemné práce jsou stejná pro žáky všech oborů  

Ústní zkouška 
• pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a 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 více zadání ke konkrétnímu tématu; součástí pracovního 
listu je zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti 
daného oboru   

• příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut; ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut; v jednom 
dni nelze losovat dvakrát stejné téma 

  
Žáci budou v zákonném termínu  seznámeni se způsobem a kritérií  hodnocení profilové části 
maturitní zkoušky. 
 
Aktuální informace najdete na: https://maturita.cermat.cz/ 
 
 
V Novém Městě nad Metují dne 16. 9. 2021 
 
 
Mgr. Klára Barešová 
ředitelka školy 


