
 
 
 
 

Č.j.: SŠPHZ UH 2453/2021  
 
 
 
 
 

Rozhodnutí ředitelky školy 
o podobě, obsahu a formě maturitní zkoušky  

ve školním roce 2021/2022 
 
 

V souladu s ustanoveními § 77 až 79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vydávám toto rozhodnutí: 

 
 
 
 
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY pro všechny obory vzdělávání: 
 
Povinné zkoušky:  

1. Český jazyk – didaktický test 

2. Cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk) nebo matematika – didaktický test 

 

Nepovinné zkoušky (nejvýše 2):  

Matematika nebo cizí jazyk – didaktický test 

Matematika rozšiřující – didaktický test 

 

 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 

I. Obor strojírenství – Počítačová podpora konstrukce a výroby 
 
Povinné zkoušky: 
1. Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška 

2. Anglický jazyk – písemná práce, ústní zkouška (pokud si žák zvolil AJ ve společné části) 

3. Praktická zkouška jednodenní, délka trvání 360 minut, zkouška je neveřejná, žáci si losují téma 

z následujících předmětových bloků:  

o Počítačová podpora konstruování 

o Učební praxe a CAD/CAM systém 

o Kontrola a měření 

4. Ústní zkouška z bloku odborných předmětů Stavba a provoz strojů a Strojírenská technologie  

 
Nepovinné zkoušky (nejvýše 2): 

1. Technická mechanika – ústní zkouška 

2. Matematika (ústní zkouška) nebo anglický jazyk (ústní zkouška, písemná práce) 

 

 

  



II. Obor elektrotechnika  
 
Povinné zkoušky: 

1. Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška 

2. Anglický jazyk – písemná práce, ústní zkouška (pokud si žák zvolil AJ ve společné části) 

3. Praktická zkouška jednodenní, délka trvání 360 minut, zkouška je neveřejná, žáci si losují téma 

z následujících předmětových bloků:  

o Elektrotechnická měření  

o Základy řídící techniky 

o Počítačové aplikace a programování 

4. Ústní zkouška z bloku odborných předmětů Elektronika a Počítačové systémy  

 

Nepovinné zkoušky (nejvýše 2): 

1. Základy elektrotechniky a Elektrotechnická měření – ústní zkouška 

2. Matematika (ústní zkouška) nebo anglický jazyk (ústní zkouška, písemná práce)  

 

 
III. Obor hotelnictví a cestovní ruch 
 
Povinné zkoušky: 
1. Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška 

2. Anglický jazyk, Německý jazyk, Španělský jazyk – písemná práce, ústní zkouška (pokud si žák 

zvolil ANJ, NEJ nebo ŠPJ  ve společné části) 

3. Aplikace účetnictví – praktická zkouška z odborných předmětů (souvislý příklad v ekonomickém   

aplikačním programu). Zkouška je jednodenní, délka trvání 210 minut, zkouška je neveřejná, žáci si 

losují ze tří témat. 

4. Ústní zkouška z bloku odborných předmětů Hotelový průmysl, Cestovní ruch a Ekonomika  

 

Nepovinné zkoušky (nejvýše 2): 

1. Účetnictví, Management a marketing – ústní zkouška 

2. Matematika (ústní zkouška) nebo cizí jazyk (ANJ, NEJ, ŠPJ) – ústní zkouška, písemná práce 

 

 
IV. Obor zdravotnický asistent 
 
Povinné zkoušky: 
1. Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška 

2. Anglický jazyk – písemná práce, ústní zkouška (pokud si žák zvolil AJ ve společné části) 

3. Praktická zkouška jednodenní, délka trvání 420 minut, žáci si losují skupinu klientů, u které 

vykonávají ošetřovatelskou péči ve zdravotnickém zařízení. Žáci si losují téma z předmětového 

bloku: 

o Ošetřování nemocných 

4. Ústní zkouška z odborného předmětu – žáci si vylosují téma z odborného předmětu: 

o Ošetřovatelství 

 
Nepovinné zkoušky (nejvýše 2): 

1. Psychologie a komunikace – ústní zkouška 

2. Matematika (ústní zkouška) nebo anglický jazyk (ústní zkouška, písemná práce) 



V. Obor praktická sestra – večerní studium 
 
Povinné zkoušky: 
1. Praktická zkouška jednodenní, délka trvání 420 minut, žáci si losují skupinu klientů, u které 

vykonávají ošetřovatelskou péči ve zdravotnickém zařízení. Žáci si losují téma z předmětového 

bloku: 

o Ošetřování nemocných 

2. Ústní zkouška z odborného předmětu – žáci si vylosují téma z odborného předmětu: 

o Ošetřovatelství 

 
Nepovinné zkoušky (nejvýše 2): 

1. Psychologie a komunikace – ústní zkouška 

 

 

 

 

Pro všechny obory vzdělání 

  

Písemná práce z českého jazyka a literatury 

 

o byla ředitelkou školy stanovena jako součást profilové maturitní zkoušky, 

o je povinná pro všechny obory vzdělání zakončené MZ, 

o žák si vybírá jedno ze čtyř témat, které schválila ředitelka školy, 

o témata jsou žákům zpřístupněna až v den konání písemné práce, 

o rozsah práce minimálně 250 slov, 

o celkový limit pro vypracování písemné práce je nejdéle 110 minut, 

o forma písemné práce je rukopisná, 

o písemná práce není veřejná. 

 

 

Písemná práce z anglického jazyka (německého jazyka) 

 

o byla ředitelkou školy stanovena jako součást profilové maturitní zkoušky, 

o je povinná pro všechny obory vzdělání zakončené MZ (pokud si žák zvolí ve společné části 

cizí jazyk), 

o ředitelka školy schválí jedno téma, 

o téma bude žákům zpřístupněno až v den konání písemné práce, 

o rozsah práce je stanoven na 200 - 250 slov, 

o celkový limit pro vypracování písemné práce je nejdéle 60 minut, 

o forma písemné práce je rukopisná, 

o písemná práce není veřejná. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce ve školním roce 2021/2022 a kritéria pro sestavení 

žákovského seznamu literárních děl  

 

Příloha č. 2 

Maturitní témata ve školním roce 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uherské Hradiště 1. 9. 2021    Mgr. Dana Tománková 

       ředitelka školy v z. 

 


