
 

 

 

Příkaz ředitele č. 7/2014 

 

Stanovení počtu a forem zkoušek v profilové části maturitní zkoušky 

 

 

1.Příkaz ředitele č.7/2014 stanovuje počet a formu zkoušek v profilové části maturitní 
zkoušky ve školním roce 2014/2015 (projekt 2015J) a dalších letech až do odvolání. 

Při stanovení zkoušek profilové části maturitní zkoušky se vychází ze zákona 
č.561/2004 Sb. (Školský zákon) s promítnutou novelou č.472/2011 Sb., vyhlášky 
č.177/2009 Sb. ve znění vyhlášky č.90/2010 Sb. a vyhlášky č.274/2010 Sb, vyhlášky 
č.54/2011 Sb. a 273/2011 Sb, vše ve znění pozdějších předpisů. 

 

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. 

V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák 

koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl. 

Pro absolvování maturitní zkoušky je podmínkou úspěšné složení společné i profilové části, 

tzn. úspěšné vykonání všech povinných zkoušek obou částí. V případě komplexních zkoušek 

to znamená uspět ve všech třech dílčích zkouškách (dílčí ústní zkoušce, písemné práci i didak-

tickém testu). 

Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu maturitní zkouš-

ky, má možnost konat až dvě opravné zkoušky. Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch 

předmětů nebo dílčích částí, v nichž neuspěl. 

Opravné zkoušky společné části lze konat v 5 následujících letech po ukončení studia na 

střední škole. Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají.  

 

3. Pro školní rok 2014/2015 (projekt 2015J) a další školní roky až do odvolání ředitel školy 

rozhodl o konání profilové části maturitní zkoušky následujícím způsobem:  

 

Pro  obory: 

 18-20-M/01    - Elektronické počítačové systémy 

 18-20-M/01    - Elektronické zpracování informací 

 64-41-L/51   - Podnikání 

 26-41-L/01  - Mechanik elektronik 

 

 



Povinné profilové zkoušky: 

1. Zkouška z odborných předmětů (ZOP), která bude vykonána formou vypracování 

maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí (viz §15 Vyhlášky č.177/2009 

Sb.) Příprava k obhajobě maturitní práce trvá nejméně 5 minut, obhajoba samotné ma-

turitní práce trvá nejdéle 30 minut.  

 

2. Teoretická zkouška z odborných předmětů (TZOP), která bude vykonána formou 

ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (viz §16 Vyhlášky č.177/2009 Sb.) Ře-

ditel školy zveřejní 20 až 30 témat. Před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák 

jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, samotná zkouška nejdéle 

15 minut.  

 

Nepovinná zkouška: 

      1. Matematika+, která se bude konat formou didaktického testu vypracovaného  

 organizací CERMAT. Výsledek této nepovinné zkoušky se nezapočítává do celkového 

 hodnocení MZ 

 

 

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm, 30.9.2014                   Mgr. Miroslav Trefil 

 


