
MATURITNÍ ZKOUŠKA 2018 

 

Obor 36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ 

 

V souladu s § 77 - § 82 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném 

znění, podle prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů o 

bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní  

zkouškou bude ve školním roce 2017/2018 konána maturitní zkouška takto:  

 

1. Společná část maturitní zkoušky - 2 povinné zkoušky 

a) český jazyk a literatura – komplexní zkouška 

b) cizí jazyk – komplexní zkouška nebo matematika – didaktický test 

(max. 2 nepovinné zkoušky, cizí jazyk nebo matematika)  

Podrobněji o nabídce nepovinných zkoušek: http://www.novamaturita.cz  

 

2. Profilová část maturitní zkoušky - 3 povinné zkoušky 

a) maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí Konstrukční 

cvičení, Výpočetní technika 

b) ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – Pozemní stavitelství 

c) ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – Obnova budov nebo Stavební 

konstrukce 

 

 

Nepovinná maturitní zkouška profilové části (max. 2 nepovinné zkoušky, 

předměty stanovuje ředitel školy, může být zařazena i MATEMATIKA+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novamaturita.cz/


 

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2018 

 

Obor 39-41-L/02 MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A 

ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

V souladu s § 77 - § 82 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném 

znění, podle prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů o 

bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou bude ve školním roce 2017/2018 konána maturitní zkouška takto:  

 

1. Společná část maturitní zkoušky - 2 povinné zkoušky 

a) český jazyk a literatura – komplexní zkouška 

b) cizí jazyk – komplexní zkouška nebo matematika – didaktický test 

(max. 2 nepovinné zkoušky, cizí jazyk nebo matematika)  

Podrobněji o nabídce nepovinných zkoušek: http://www.novamaturita.cz  

 

 

2. Profilová část maturitní zkoušky - 3 povinné zkoušky 

 

a) praktická zkouška – Odborný výcvik 

b) ústní zkouška před zkušební maturitní komisí- Elektrotechnika 

c) ústní zkouška před zkušební maturitní komisí- Instalace technických zařízení  

Nepovinná maturitní zkouška profilové části (max. 2 nepovinné zkoušky, 

předměty stanovuje ředitel školy, může být zařazena i MATEMATIKA+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novamaturita.cz/


 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2018 

 

 

Obor 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 

V souladu s § 77 - § 82 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném 

znění, podle prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů o 

bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou bude ve školním roce 2017/2018 konána maturitní zkouška takto:  

 

 

1. Společná část maturitní zkoušky - 2 povinné zkoušky 

a) český jazyk a literatura – komplexní zkouška 

b) cizí jazyk – komplexní zkouška nebo matematika – didaktický test 

(max. 2 nepovinné zkoušky, cizí jazyk nebo matematika)  

Podrobněji o nabídce nepovinných zkoušek: http://www.novamaturita.cz  

 

 

2. Profilová část maturitní zkoušky – 3 povinné zkoušky 

 

a) praktická zkouška - Ekonomika a řízení 

b) ústní zkouška – Marketing a management podniku 

c) ústní zkouška – Účetnictví a ekonomika firmy 

 

(max. 2 nepovinné zkoušky, předměty stanovuje ředitel školy)  

Nepovinná maturitní zkouška profilové části (max. 2 nepovinné zkoušky, 

předměty stanovuje ředitel školy, může být zařazena i MATEMATIKA+) 

 

http://www.novamaturita.cz/

