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V souladu s § 79 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 14 vyhlášky 
č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a rámcových vzdělávacích programů stanovuji 
pro 
 

obor: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 
 
- povinné zkušební předměty společné a profilové části nové maturitní zkoušky 
  pro školní rok 2022/2023 
 

společná část maturitní zkoušky profilová část maturitní zkoušky 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
didaktický test 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
písemná práce, ústní zkouška 

MATEMATIKA 

didaktický test 

nebo 

ANGLICKÝ JAZYK 

didaktický test 

(předmět dle výběru žáka) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

písemná práce, ústní zkouška 

(předmět dle výběru žáka) 

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 
Z ODBORNÉHO VÝCVIKU 

praktická zkouška 

 

ORGANIZAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

ústní zkouška 

ELEKTRONIKA 

nebo 

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 

ústní zkouška 

(předmět dle výběru žáka) 

 
 
- nepovinné zkušební předměty profilové části nové maturitní zkoušky 
  pro školní rok 2022/2023 
 

1. FYZIKA (ústní zkouška) 

2. VÝPOČETNÍ TECHNIKA (praktická zkouška) 
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obor: 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 
 
- povinné zkušební předměty společné a profilové části nové maturitní zkoušky 
  pro školní rok 2022/2023 
 

společná část maturitní zkoušky profilová část maturitní zkoušky 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
didaktický test 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
písemná práce, ústní zkouška 

MATEMATIKA 

didaktický test 

nebo 

ANGLICKÝ JAZYK 

didaktický test 

(předmět dle výběru žáka) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

písemná práce, ústní zkouška 

(předmět dle výběru žáka) 

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 
Z ODBORNÉHO VÝCVIKU 

praktická zkouška 

 

STROJNICTVÍ 

ústní zkouška 

 

TECHNOLOGIE 

ústní zkouška 

 

 
 
- nepovinné zkušební předměty profilové části nové maturitní zkoušky 
  pro školní rok 2022/2023 
 

1. FYZIKA (ústní zkouška) 

2. VÝPOČETNÍ TECHNIKA A POČÍTAČOVÉ PROJEKTOVÁNÍ (praktická zkouška) 
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obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika 
ŠVP:   Elektrotechnik pro informační technologie 
 
- povinné zkušební předměty společné a profilové části nové maturitní zkoušky 
  pro školní rok 2022/2023 
 
 

společná část maturitní zkoušky profilová část maturitní zkoušky 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
didaktický test 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
písemná práce, ústní zkouška 

MATEMATIKA 

didaktický test 

nebo 

ANGLICKÝ JAZYK 

didaktický test 

(předmět dle výběru žáka) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

písemná práce, ústní zkouška 

(předmět dle výběru žáka) 

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 
Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 

praktická zkouška 

 

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ 

nebo 

PROGRAMOVÁNÍ 
 A POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 

ústní zkouška 
(předmět dle výběru žáka) 

 

ELEKTRONICKÉ POČÍTAČE 
A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 

ústní zkouška 

 
- nepovinné zkušební předměty profilové části nové maturitní zkoušky 
  pro školní rok 2022/2023 
 

1. FYZIKA (ústní zkouška) 

2. VÝPOČETNÍ TECHNIKA (praktická zkouška) 
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obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika 
ŠVP:   Elektrotechnik pro obnovitelné zdroje energie 
 
- povinné zkušební předměty společné a profilové části nové maturitní zkoušky 
  pro školní rok 2022/2023 
 
 

společná část maturitní zkoušky profilová část maturitní zkoušky 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
didaktický test 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
písemná práce, ústní zkouška 

MATEMATIKA 

didaktický test 

nebo 

ANGLICKÝ JAZYK 

didaktický test 

(předmět dle výběru žáka) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

písemná práce, ústní zkouška 

(předmět dle výběru žáka) 

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 
Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 

praktická zkouška 

 

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ 

nebo 

PROGRAMOVÁNÍ 
 A POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 

ústní zkouška 
(předmět dle výběru žáka) 

ELEKTROENERGETIKA 
A OBNOVITELNÉ ZDROJE 

ústní zkouška 

 
- nepovinné zkušební předměty profilové části nové maturitní zkoušky 
  pro školní rok 2022/2023 
 

1. FYZIKA (ústní zkouška) 

2. VÝPOČETNÍ TECHNIKA (praktická zkouška) 
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obor: 26-41-L/52  Provozní elektrotechnika 
 
- povinné zkušební předměty společné a profilové části nové maturitní zkoušky 
  pro školní rok 2022/2023 
 

společná část maturitní zkoušky profilová část maturitní zkoušky 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
didaktický test 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
písemná práce, ústní zkouška 

MATEMATIKA 

didaktický test 

nebo 

ANGLICKÝ JAZYK 

didaktický test 

(předmět dle výběru žáka) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

písemná práce, ústní zkouška 

(předmět dle výběru žáka) 

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ 

praktická zkouška 

 
ELEKTROENERGETIKA 

ústní zkouška 

 
 
- nepovinné zkušební předměty profilové části nové maturitní zkoušky 
  pro školní rok 2022/2023 
 

1. ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ (ústní zkouška) 

2. VÝPOČETNÍ TECHNIKA (praktická zkouška) 
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PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 
 
Ředitel školy stanovuje pro písemnou práci 

- rozsah min. 250 slov; 
- písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání; 
- 7 zadání. 

 
Ředitel školy stanovuje pro ústní zkoušku 

- 20 minut na přípravu; 
- počet literárních děl v žákovském seznamu 20. 

 
 
PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA 
 
Ředitel školy stanovuje pro písemnou práci 

- rozsah min. 200 slov; 
- písemná práce trvá 60 minut; 
- 1 zadání. 

 
Ředitel školy stanovuje pro ústní zkoušku 

- 20 minut na přípravu. 
 
 
 
 
 
V Havířově 9. září 2022 
 
 
 
Zpracoval:     Ing. Tomáš Kostka v. r. 
 
 
 
 
 
Schválil:     Ing. Vladislav Walach v. r. 
       ředitel   


