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SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

1.povinná zkouška: Český jazyk a literatura  

 zkouška se skládá z  didaktického testu 

2.povinná zkouška: Matematika nebo cizí jazyk[ ANJ]  

 zkouška se skládá z  didaktického testu 

nepovinná zkouška: lze vykonat až 2 nepovinné zkoušky (matematika, cizí jazyk) 

 

 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Zaměření: Pozemní stavitelství 

1.povinná zkouška: Český jazyk a literatura  

 zkouška se skládá z ústní zkoušky a písemné práce 

2.povinná zkouška: Anglický jazyk (v případě volby ve společné části) 

 zkouška se skládá z ústní zkoušky a písemné práce 

3.povinná zkouška: Stavební konstrukce (ústní zkouška) 

4.povinná zkouška: Pozemní stavby  (ústní zkouška) 

5.povinná zkouška: Praktická zkouška z odborných předmětů (písemné zpracování 

 praktických příkladů z POS a STK ve dvou částech (dnech)) 

 

 

 

Zaměření: Dopravní stavitelství 

1.povinná zkouška: Český jazyk a literatura  

 zkouška se skládá z ústní zkoušky a písemné práce 

2.povinná zkouška: Anglický jazyk (v případě volby ve společné části) 

 zkouška se skládá z ústní zkoušky a písemné práce 

3.povinná zkouška: Stavební konstrukce (ústní zkouška) 

4.povinná zkouška: Dopravní stavby (ústní zkouška) 

5.povinná zkouška: Praktická zkouška z odborných předmětů (písemné zpracování 

 praktických příkladů z DOS a STK ve dvou částech (dnech)) 
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Hodnocení zkoušky Praktická zkouška z odborných předmětů – pro úspěšné složení zkoušky je tře-

ba prospět v obou jejích částech. Pokud žák neprospěje v jedné z částí, zkouška je hodnocena nedo-

statečně. Opravnou zkoušku koná žák pouze v části, ve které neuspěl. 

Žák může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.  

Bude možno zvolit: IKT (vč. CAD), DEG (vč. ODK). 

 

Termíny: květen  Praktická zkouška z odborných předmětů 

 květen  ústní zkoušky 

 květen  didaktické testy a písemné práce  

 

Změna organizace maturitní zkoušky vyhrazena dle platné legislativy. 

 

 

Dne: 30. září 2021           Ing. Jiří Štěpánek  
          ředitel školy 


