
Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace  

  

  
  

ROZHODNUTÍ O URČENÍ PROFILOVÝCH ZKOUŠEK A NEPOVINNÝCH  

ZKOUŠEK PRO MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠK.R. 2021/2022  

 
 

V souladu s ustanovením §79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a §14 vyhlášky č. 177/2009 

Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v 

platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola, Ostrava – 

Vítkovice, příspěvková organizace, určuje následující:  

 

- žáci tříd konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2022 profilovou zkoušku z českého 

jazyka a literatury a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí cizí jazyk, ze zkoušky 

z tohoto cizího jazyka, a z dalších dvou až tří povinných zkoušek a nejvýše jedné nepovinné 

zkoušky: 

  

- žáci oboru 23-41-M/01 Strojírenství s názvem ŠVP Strojírenství – výpočetní technika konají 

 ve zkušebním období roku 2022 profilovou zkoušku min. z pěti povinných zkoušek a nejvýše 

jedné nepovinné zkoušky.  

  

Druh zkoušky  Zkušební předmět  Forma zkoušky  

Povinná zkouška  Český jazyk a literatura Písemná zkouška 

Povinná zkouška  Český jazyk a literatura Ústní zkouška 

Povinná zkouška  Cizí jazyk – anglický Písemná zkouška 

Povinná zkouška  Cizí jazyk – anglický Ústní zkouška 

Povinná zkouška  Stavba a provoz strojů  Ústní zkouška  

Povinná zkouška  Strojírenská technologie  Ústní zkouška  

Povinná zkouška  Stavba a provoz strojů  

Strojírenská technologie 

CAD systémy  

CAM systémy 

Praktická zkouška  

Nepovinná zkouška  Cizí jazyk  Ústní zkouška  

Nepovinná zkouška  Matematika  Ústní zkouška 

  

Podmínky pro volbu nepovinné zkoušky:  

Žák si volí nejvýše jeden předmět z předmětu matematika nebo cizí jazyk a to ten, který u tohoto žáka 

nebyl součástí společné části maturitní zkoušky.  

  

  



- žáci oboru 23-41-M/01 Strojírenství s názvem ŠVP Strojírenství – automobilní technika konají 

v zkušebním období roku 2022 profilovou zkoušku min. z pěti povinných zkoušek a nejvýše jedné 

nepovinné zkoušky.  

  

Druh zkoušky  Zkušební předmět  Forma zkoušky  

Povinná zkouška  Český jazyk a literatura Písemná zkouška 

Povinná zkouška  Český jazyk a literatura Ústní zkouška 

Povinná zkouška  Cizí jazyk – anglický Písemná zkouška 

Povinná zkouška  Cizí jazyk – anglický Ústní zkouška 

Povinná zkouška  Stavba a provoz strojů  Ústní zkouška  

Povinná zkouška  Strojírenská technologie  Ústní zkouška  

Povinná zkouška  Stavba a provoz strojů  

Strojírenská technologie  

CAD systémy 

Silniční vozidla  

Praxe  

Praktická zkouška  

Nepovinná zkouška  Cizí jazyk  Ústní zkouška  

Nepovinná zkouška  Matematika  Ústní zkouška  

  

Podmínky pro volbu nepovinné zkoušky:  

Žák si volí nejvýše jeden předmět z předmětu matematika nebo cizí jazyk a to ten, který u tohoto žáka 

nebyl součástí společné části maturitní zkoušky.  

 

  

- žáci oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání s názvem ŠVP Management ve strojírenství 

konají ve zkušebním období roku 2022 profilovou zkoušku min. z pěti povinných zkoušek a 

nejvýše jedné nepovinné zkoušky.  

  

Druh zkoušky  Zkušební předmět  Forma zkoušky  

Povinná zkouška  Český jazyk a literatura Písemná zkouška 

Povinná zkouška  Český jazyk a literatura Ústní zkouška 

Povinná zkouška  Cizí jazyk – anglický Písemná zkouška 

Povinná zkouška  Cizí jazyk – anglický Ústní zkouška 

Povinná zkouška  Teoretická zkouška z 

ekonomických předmětů  

Ústní zkouška  

Povinná zkouška  Teoretická zkouška z 

manažérských předmětů  

Ústní zkouška  

Povinná zkouška  Ekonomika a účetnictví  

Strojírenství  

Management, marketing 

Praktická zkouška  

Nepovinná zkouška  Cizí jazyk  Ústní zkouška  

Nepovinná zkouška  Matematika  Ústní zkouška  

  

  

  



Podmínky pro volbu nepovinné zkoušky:  

Žák si volí nejvýše jeden předmět z předmětu matematika nebo cizí jazyk a to ten, který u tohoto žáka 

nebyl součástí společné části maturitní zkoušky.  

 

 

- žáci oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač s názvem ŠVP Mechanik seřizovač – mechatronik 

konají ve zkušebním období roku 2022 profilovou zkoušku min. ze čtyř povinných zkoušek a 

nejvýše jedné nepovinné zkoušky.  

  

Druh zkoušky  Zkušební předmět  Forma zkoušky  

Povinná zkouška  Český jazyk a literatura Písemná zkouška 

Povinná zkouška  Český jazyk a literatura Ústní zkouška 

Povinná zkouška  Cizí jazyk – anglický Písemná zkouška 

Povinná zkouška  Cizí jazyk – anglický Ústní zkouška  

Povinná zkouška  Teoretická zkouška z 

odborných předmětů 

Ústní zkouška 

Povinná zkouška  Počítačem řízené stroje, 

Odborný výcvik 

Praktická zkouška  

Nepovinná zkouška  Cizí jazyk  Ústní zkouška  

Nepovinná zkouška  Matematika  Ústní zkouška  

 

 Podmínky pro volbu nepovinné zkoušky:  

Žák si volí nejvýše jeden předmět z předmětu matematika nebo cizí jazyk a to ten, který u tohoto žáka 

nebyl součástí společné části maturitní zkoušky.  

 

 Důležité náležitosti maturitní zkoušky 
 

 

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl 

Žák vybírá minimálně 20 děl ze školního seznamu literárních děl viz odkaz MATURITY na 

web. stránkách školy soubor „Školní seznam literárních děl 2022.pdf“, s tím že: 

- Světová a česká literatura do konce 18. století (minimálně 2 literární díla) 
- Světová a česká literatura do konce 19. století (minimálně 3 literární díla) 
- Světová literatura do konce 20. a 21. století (minimálně 4 literární díla) 
- Česká literatura do konce 20. a 21. století (minimálně 5 literární díla) 
  

  



Délka a způsob praktické zkoušky: 

1. Praktická zkouška trvá max. 420 minut, je rozložena do dvou dnů (obory SVY, EaP) 

a do tří dnů (obor SAM). 

1.1. U oborů SVY – je prováděna písemná práce (SPS 240´, CADs 120´), písemná 

práce (STT 240 minut, CAM 120 minut), zkouška je rozložena do dvou dnů. 

 

1.2. U oborů SAM – je prováděná písemná práce (SPS 240´, CADs 120´), písemná 

práce (STT 240 minut, test SIV 30 minut) a praxe na dílnách (120´), zkouška je 

rozložena do tří dnů. 
 

 

1.3. U oborů EaP – je prováděná písemná práce UCT (300 min.) a písemná práce 

z předmětů MAG, MAR, EKO, STR (300 min.).  

 

1.4. U oboru MSM – obsluha CNC stroje 30´, programování CNC Heidenhain iTNC 530 

120´, technologický postup a měření 120´. Zkouška se provádí jeden den. 

 

  

  

Témata pro jednotlivé obory vzdělání a zkoušky jsou uvedeny v přílohách tohoto dokumentu.  

  

  

Ve Vítkovicích dne: 31. 9. 2021  

Zpracoval: Mgr. Vladimír Mokrohajský  

  

 Schválil: Mgr. Tomáš Řežáb                      

                          ředitel  


