MATURITNÍ ZKOUŠKY: školní rok 2020/21
Střední průmyslová škola Zlín

Pravidla pro konání maturitních zkoušek vychází ze:
-

-

Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona 284/2020 Sb. a zákona č.
349/2020 Sb. s účinností od 1. 10. 2020,
Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 405/2020 Sb.
s účinností od 15. 10. 2020.

Harmonogram maturitních zkoušek JARO 2021
Podání přihlášky ke konání MZ: do 1. prosince (o způsobu přihlašování budou žáci
informováni později)
Předání výpisů z přihlášek žákům: do 5 dnů od předání údajů Centru - elektronicky
Vyhlášení jednotného zkušebního schématu: do 15. ledna 2021
Odevzdání vlastních seznamů literárních děl: do 31. března
Písemná práce z českého jazyka – 7. dubna
Písemná práce z cizího jazyka – 8. dubna
Praktická maturitní zkouška – 28. dubna
Didaktické testy z českého jazyka a cizích jazyků – 3. – 7. května
Předání výsledků didaktických testů- 15. května
Profilové maturitní zkoušky – 17. – 28. května
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NABÍDKA MATURITNÍCH ZKOUŠEK
ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
(nabídka a forma zkoušek)
Povinné zkoušky (dvě):
-

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (didaktický test),
CIZÍ JAZYK nebo MATEMATIKA (didaktický test) – žák si volí.

Nepovinné zkoušky (až dvě):
-

CIZÍ JAZYK (didaktický test),
MATEMATIKA (didaktický test),
MATEMATIKA ROZŠIŘUJÍCÍ (didaktický test).

Poznámky k cizímu jazyku: pokud si žák zvolí ve společné části cizí jazyk (didaktický
test), bude v profilové části skládat povinně zkoušku z cizího jazyka (ústní zkouška a
písemná práce).
Poznámka k matematice rozšiřující: obsahem i formou vychází z Matematiky+.
Hodnocení společné části maturitní zkoušky bude pouze USPĚL / NEUSPĚL, %
úspěšnost, percentilové umístění. Výsledek didaktických testů nemá vliv na výsledky
profilových zkoušek ani na celkové hodnocení (prospěl / prospěl s vyznamenáním).

ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
(nabídka a forma zkoušek)
Určeno pro všechny obory:
Povinné zkoušky:
-

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (písemná práce + ústní zkouška),
CIZÍ JAZYK ze společné části (písemná práce + ústní zkouška),
další 3 zkoušky – viz nabídka podle oborů vzdělávání.

Poznámky k rozsahu písemné práce z českého jazyka a literatury: minimálně 250 slov,
120 minut. Způsob záznamu vytvářeného textu je rukopisná varianta.
Poznámky k rozsahu písemné práce z cizího jazyka: 2 texty o rozsahu 70 – 80 a 130
– 150 slov, délka 70 minut. Způsob záznamu vytvářeného textu je rukopisná varianta.
Témata ústních profilových zkoušek jsou přílohou tohoto dokumentu.
Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, kritéria
pro sestavení žákovského seznamu jsou přílohu tohoto dokumentu.
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Obor STROJÍRENSTVÍ:
Povinné zkoušky (3 zkoušky):
-

STAVBA A PROVOZ STROJŮ (ústní zkouška),
STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE (ústní zkouška),
PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ (písemná zkouška v
rozsahu 310 minut).

Nepovinné zkoušky (až dvě):
-

CIZÍ JAZYK ze společné části (písemná práce + ústní zkouška),
INFORMATIKA (ústní zkouška),
FYZIKA (ústní zkouška).

Obor ELEKTROTECHNIKA:
Povinné zkoušky (3 zkoušky):
-

ELEKTRONIKA (ústní zkouška),
ROBOTIKA nebo INTELIGENTNÍ BUDOVY (ústní zkouška) – žák si volí,
PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ (písemná zkouška v
rozsahu 310 minut).

Nepovinné zkoušky (až dvě):
-

CIZÍ JAZYK ze společné části (písemná práce + ústní zkouška),
INFORMATIKA (ústní zkouška),
FYZIKA (ústní zkouška).

Obor STAVEBNICTVÍ:
Povinné zkoušky (3 zkoušky):
-

POZEMNÍ STAVBY (ústní zkouška),
STAVEBNÍ KONSTRUKCE (ústní zkouška),
PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ (písemná zkouška v
rozsahu 310 minut).

Nepovinné zkoušky (až dvě):
-

CIZÍ JAZYK ze společné části (písemná práce + ústní zkouška),
INFORMATIKA (ústní zkouška),
FYZIKA (ústní zkouška).

Obor TECHNICKÉ LYCEUM:
Povinné zkoušky (3 zkoušky):
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-

FYZIKA (ústní zkouška),
MATEMATIKA x BLOK ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ (Informační technologie
PRG+SPM / Strojírenství STR / Stavebnictví STA + STK) – žák si volí,
PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ (písemná zkouška v
rozsahu 310 minut).

Nepovinné zkoušky (až dvě):
-

CIZÍ JAZYK ze společné části (písemná práce + ústní zkouška),
CHEMIE (ústní zkouška),
DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE (ústní zkouška).
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