
MATURITNÍ ZKOUŠKA 2021 

 

Obor 36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ 

 

V souladu se zákonem č. 284/2020 Sb. a podle prováděcí vyhlášky  č. 405/2020 

Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou bude ve školním roce 2020/2021 konána maturitní zkouška 

takto:  

 

1. Společná část maturitní zkoušky - 2 povinné zkoušky 

1) český jazyk a literatura – didaktický text, 75 minut 

2) cizí jazyk – didaktický text 100 minut nebo matematika – didaktický test 

120 minut 

(max. 2 nepovinné zkoušky formou didaktického testu, cizí jazyk nebo 

matematika, případně matematika rozšiřující Ma + )  

Podrobněji o nabídce nepovinných zkoušek: www.cermat.cz 

Hodnocení - výsledek DT se v protokolu i na vysvědčení o MZ hodnotí jen 

USPĚLa / NEUSPĚLa + procentní úspěšnost žáka  výsledek DT se 

nepřevádí na stupeň prospěchu  

 

    2. Profilová část maturitní zkoušky - 5 povinných zkoušek 

1) Český jazyk a literatura – písemná práce (min. 250 slov, 120 minut, 

výběr ze 4 témat, psáno rukou) a ústní zkouška (20 literárních děl, 

příprava 20 minut, zkouška 15 minut) 

2) Cizí jazyk – písemná práce (min. 200 slov, 120 minut, 2 texty – dlouhý, 

krátký, 1 zadání, psáno rukou) a ústní zkouška (20 témat, příprava 20 

minut, zkouška 15 minut) 

3) Konstrukční cvičení, Výpočetní technika - maturitní práce a její 

obhajoba před zkušební maturitní komisí (délka trvání obhajoby 15 

minut) 

4) Pozemní stavitelství - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  

5) Obnova budov nebo Stavební konstrukce - ústní zkouška před zkušební 

maturitní komisí  

 

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

předměty stanovuje ředitel školy) 

 

http://www.cermat.cz/


MATURITNÍ ZKOUŠKA 2021 

 

Obor 39-41-L/02 MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A 

ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

V souladu se zákonem č. 284/2020 Sb. a podle prováděcí vyhlášky  č. 405/2020 

Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou bude ve školním roce 2020/2021 konána maturitní zkouška 

takto:  

 

1. Společná část maturitní zkoušky - 2 povinné zkoušky 

a) český jazyk a literatura – didaktický text, 75 minut 

b) cizí jazyk – didaktický text 100 minut nebo matematika – didaktický test 

120 minut 

(max. 2 nepovinné zkoušky formou didaktického testu, cizí jazyk nebo 

matematika, případně matematika rozšiřující Ma + )  

Podrobněji o nabídce nepovinných zkoušek: www.cermat.cz 

    Hodnocení - výsledek DT se v protokolu i na vysvědčení o MZ hodnotí jen 

USPĚLa / NEUSPĚLa + procentní úspěšnost žáka  výsledek DT se 

nepřevádí na stupeň prospěchu  

 

2. Profilová část maturitní zkoušky - 5 povinných zkoušek 

1) Český jazyk a literatura – písemná práce (250 slov, 120 minut, výběr ze 

      4 témat, psáno rukou) a ústní zkouška (20 literárních děl, 20 minut 

       příprava, 15 minut zkouška) 

2) Cizí jazyk – písemná práce (min. 200 slov, 120 minut, 2 texty – dlouhý, 

       krátký, 1 zadání, psáno rukou) a ústní zkouška (20 témat, 20 minut 

       příprava, 15 minut zkouška) 

3) Odborný výcvik - praktická zkouška (2 dny – oblast elektro, oblast  

       Instalatérská, max. 7 hodin/den) 

4) Elektrotechnika - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

5) Instalace technických zařízení - ústní zkouška před zkušební maturitní 

komisí 

 

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

předměty stanovuje ředitel školy) 

 

http://www.cermat.cz/


MATURITNÍ ZKOUŠKA 2021 

 

Obor 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 

 

V souladu se zákonem č. 284/2020 Sb. a podle prováděcí vyhlášky  č. 405/2020 

Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou bude ve školním roce 2020/2021 konána maturitní zkouška 

takto:  

 

2. Společná část maturitní zkoušky - 2 povinné zkoušky 

a) český jazyk a literatura – didaktický text, 75 minut 

b) cizí jazyk – didaktický text 100 minut nebo matematika – didaktický test 

120 minut 

(max. 2 nepovinné zkoušky formou didaktického testu, cizí jazyk nebo 

matematika, případně matematika rozšiřující Ma + )  

Podrobněji o nabídce nepovinných zkoušek: www.cermat.cz 

    Hodnocení - výsledek DT se v protokolu i na vysvědčení o MZ hodnotí jen 

USPĚLa / NEUSPĚLa + procentní úspěšnost žáka  výsledek DT se 

nepřevádí na stupeň prospěchu  

 

 

2. Profilová část maturitní zkoušky – 5 povinných zkoušek 

1) Český jazyk a literatura – písemná práce (250 slov, 120 minut, výběr ze 

4 témat, psáno rukou) a ústní zkouška (20 literárních děl, 20 minut 

příprava, 15 minut zkouška) 

2) Cizí jazyk – písemná práce (min. 200 slov, 120 minut, 2 texty – dlouhý, 

krátký, 1 zadání, psáno rukou) a ústní zkouška (20 témat, 20 minut 

příprava, 15 minut zkouška) 

3) Ekonomika a řízení - praktická zkouška (písemnou formou, 2 dny, max. 7 

hodin/den) 

4) Marketing a management podniku - ústní zkouška  

5) Účetnictví a ekonomika firmy - ústní zkouška  

 

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

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

stanovuje ředitel školy) 

 

http://www.cermat.cz/

