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❶ Terminář 

 
 
24. březen 2023 Žáci odevzdají seznamy literárních děl k ústní zkoušce z ČJL 

11. duben 2023 Písemná práce z ČJL 

12. duben 2023 Písemná práce z AJ  

19. duben 2023 Klasifikační konference 

27. duben 2023 Vydávání ročníkových vysvědčení 

2.  květen 2023 Didaktický test z M a AJ 

3. květen 2023 Didaktický test z ČJL 

15. květen 2023 Zveřejnění výsledků didaktických testů 

1. červen 2023 Slavnostní vyřazení – 15.30 hod. sál SŠ 

 
Třída ME 4. 

11. – 12. květen 2023 Praktická profilová zkouška z odborného výcviku 

22. – 24. květen 2023 Ústní profilová část maturitní zkoušky 

 
Třída MZE 4. 

9. –  10. květen 2023 Praktická profilová zkouška z odborného výcviku 

25. – 29. květen 2023 Ústní profilová část maturitní zkoušky 

 
Třída ET 4. 

9. – 10. květen 2023 Praktická profilová zkouška z odborných předmětů 

9. květen 2023 Nepovinná praktická profilová zkouška z výpočetní techniky 

16. – 17. květen 2023 Ústní profilová část maturitní zkoušky 

 
Třída EP 2. 

11. – 12. květen 2023 Praktická profilová zkouška z elektrotechnických měření  

18.  –  19. květen 2023 Ústní profilová část maturitní zkoušky 
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❷ Písemné práce profilové části maturitní zkoušky 

 

Zkušební schéma 
       

DATUM KONÁNÍ 
ZKOUŠKY 

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT 
FORMA                   

ZKOUŠKY 
ZAHÁJENÍ    
V UČEBNĚ 

ZAHÁJENÍ 
ZKOUŠKY 

UKONČENÍ 
ZKOUŠKY 

UKONČENÍ 
ZKOUŠKY 

SPUO-I 
SPUO-II 

TP-I 

11. 4. 2023  Český jazyk  PP 8:00 8:10 10:00 
10:30 
10:55 
11:25 

12. 4. 2023  Anglický jazyk PP 8:00 8:10 9:10 
9:25 
9:40 

– 

       

 
Členové zkušební maturitní komise a dozorující učitelé 
 

 úterý 11. dubna 2023 

- český jazyk a literatura – písemná práce 

učebna č. 10   ET 4. (14 žáků)   Mgr. Markéta Keklaková  

učebna č. 11   EP 2. (14 žáků)   Mgr. Vladimíra Holešová 

učebna  č. 14   MZE 4. (15 žáků)  Mgr. Simona D. Sudacká  

učebna  č. 15   ME 4. (14 žáků)   Mgr. Rostislav Macek 

učebna č. 12   3 žáci (PUP MZ)   Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. 

učebna č. 13   10 žáků (PUP MZ)  Mgr. Gabriela Přidalová 

učebna č. U5   2 žáci (PUP MZ)   Mgr. Alena Chytilová 

náhradník       Ing. Iveta Mičíková 

 

 středa 12. dubna 2023 

- anglický jazyk – písemná práce 

učebna č. 10   EP 2. (11 žáků)   Mgr. Vladimíra Holešová 

učebna č. 11   ET 4. (13 žáků)   Mgr. Jakub Šmíd 

učebna č. 13   ME 4. (12 žáků)   Mgr. Alena Chytilová 

učebna č. 14   MZE 4. (11 žáků)  Mgr. Gabriela Přidalová 

učebna č. 15   8 žáků (PUP MZ)  Mgr. Ivana Papugová 

učebna č. U5   1 žák (PUP MZ)   Mgr. Jakub Dziergas 

náhradník       Ing. Iveta Mičíková 
 



 4 

Opravu jednotlivých písemných prací a návrh hodnocení zkušební maturitní komisi provedou 

zkoušející předmětu český jazyk a literatura a zkoušející předmětu anglický jazyk. O výsledné 

klasifikaci rozhodne zkušební komise hlasováním.  

 

 

❸ Didaktické testy společné části maturitní zkoušky 

 

Zkušební schéma 
       

DATUM KONÁNÍ 
ZKOUŠKY 

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT 
FORMA                   

ZKOUŠKY 
ZAHÁJENÍ    
V UČEBNĚ 

ZAHÁJENÍ 
ZKOUŠKY 

UKONČENÍ 
ZKOUŠKY 

UKONČENÍ 
ZKOUŠKY 

SPUO-I 
SPUO-II 

TP-I 

2. 5. 2023 

 Matematika DT  8:00 8:15 10:30 
11:05 
11:40 
12:15 

 Anglický jazyk DT 13:30 13:45 15:45 
16:20 
16:35 

– 

3. 5. 2023  Český jazyk DT 8:00 8:15 9:40 
10:05 
10:25 
10:45 

       

 

 
Školní maturitní komisař                  Ing. Petr Drbušek 

 

Technický pracovník      Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. 
 
Zadavatelé 
 

 úterý 2. května 2023 

- matematika – didaktický test 

učebna č. 10   9 žáků     Ing. Dušan Pauček   

učebna č. 11   8 žáků     Ing. Tomáš Daňhel 

učebna č. 15   7 žáků (PUP MZ)  Ing. Gabriela Dembowská 

učebna  č. U2   1 žák (PUP MZ)   Ing. Iveta Mičíková 

učebna  č. U5   1 žák (PUP MZ)   Ing. Eva Navrátilová 

náhradník       Mgr. Jakub Dziergas 

dozor nad žáky mimo učebny     Mgr. Daniel Štývar 
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- anglický jazyk – didaktický test 

učebna č. 10   13 žáků    Mgr. Hana Križanová 

učebna č. 11   12 žáků    Mgr. Markéta Keklaková 

učebna  č. 13   12 žáků    Ing. Petr Bouchala  

učebna č. 14   12 žáků    Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. 

učebna č. 15   8 žáků (PUP MZ)  Mgr. Jakub Dziergas 

učebna č. U5   1 žák (PUP MZ)   Mgr. Vladimíra Holešová 

náhradník       Ing. Iveta Mičíková 

dozor nad žáky mimo učebny     Mgr. Daniel Štývar 

 

 středa 3. května 2023 

- český jazyk a literatura – didaktický test 

učebna č. 10   15 žáků    Ing. Tomáš Daňhel 

učebna č. 11   15 žáků    Ing. Ivana Papugová 

učebna č. 13   15 žáků    Ing. Dušan Pauček 

učebna č. 14   15 žáků    Mgr. Gabriela Přidalová 

učebna č. 15   13 žáků (PUP MZ)  Ing. Eva Navrátilová 

učebna  č. U2   1 žák (PUP MZ)   Ing. Iveta Mičíková 

učebna  č. U5   1 žáci (PUP MZ)   Ing. Gabriela Dembowská 

náhradník       Mgr. Jakub Dziergas 

dozor nad žáky mimo učebny     Ing. Luděk Richter 
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❹ Praktické povinné profilové maturitní zkoušky 

 

Třída ME 4. 

Žáci třídy ME 4. vykonají praktickou profilovou zkoušku z odborného výcviku v termínu  
11. – 12. května 2023.  
 
 

Zkušební maturitní komise 

Předseda:   Ing. Milada Bajtková 

Místopředseda:  Mgr. Dalibor Kudela 

Třídní učitel:   Ing. Pavel Goliáš 
 

Odborný výcvik 1 | učebna E10 
Zkoušející: Rostislav Palowski 
Přísedící: Bc. Jan Tomica 
 
Odborný výcvik 2 | učebna E8 
Zkoušející: Pavel Tomica 
Přísedící: František Trvaj 
 
 
Poznámky 

- zkušební místnosti pro praktickou zkoušku z odborného výcviku připraví všichni 
zainteresovaní dle domluvy ve středu 10. května 2023 

- zahájení praktické zkoušky z odborného výcviku proběhne v 7.00 hod. na učebně č. E6 
pro každou skupinu a každý zkušební den, zúčastní se jej zkoušející a přísedící společně 
s třídním učitelem, místopředsedou maturitní komise a vedoucím učitelem odborného 
výcviku nebo zástupcem ředitele 

-  praktická profilová zkouška z odborného výcviku započne v 7.15 hod. a potrvá 420 
minut (včetně žáků s PUP MZ SPUO-I) 

- ke zkoušce se žáci dostaví v pracovním oděvu, s sebou si přinesou psací potřeby, 
občanský průkaz, popř. další pomůcky dle potřeby a po dohodě s příslušnými 
vyučujícími 
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Třída MZE 4. 

Žáci třídy MZE 4. vykonají praktickou profilovou zkoušku z odborného výcviku v termínu  
9. – 10. května 2023.  
 

 
Obor ME 
 

Zkušební maturitní komise 

Předseda:   Ing. Eva Kamínková 

Místopředseda:  Mgr. Hana Križanová  

Třídní učitel:   Mgr. Gabriela Přidalová 
 

Odborný výcvik 1 | učebna E10 
Zkoušející: Bc. Jan Tomica  
Přísedící: Mgr. Pavel Jeziorski 
 
Odborný výcvik 2 | učebna E8 
Zkoušející: Pavel Tomica  
Přísedící: Bc. Vojtěch Prokop 
 
 
Poznámky 

- zkušební místnosti pro praktickou zkoušku z odborného výcviku připraví všichni 
zainteresovaní dle domluvy v pátek 5. května 2023 

- zahájení praktické zkoušky z odborného výcviku proběhne ve středu 10. května 2023 
v 7.00 hod. na učebně č. E6, zúčastní se jej zkoušející a přísedící společně s třídním 
učitelem, místopředsedou maturitní komise a vedoucím učitelem odborného výcviku 
nebo zástupcem ředitele 

-  praktická profilová zkouška z odborného výcviku započne v 7.15 hod. a potrvá 420 
minut (včetně žáků s PUP MZ SPUO-I), pro žáka s PUP MZ TP-I je čas prodloužen 
maximálně o 50 % 

- ke zkoušce se žáci dostaví v pracovním oděvu, s sebou si přinesou psací potřeby, 
občanský průkaz, popř. další pomůcky dle potřeby a po dohodě s příslušnými 
vyučujícími 
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Obor MZ 
 

Zkušební maturitní komise 

Předseda:   Ing. Dušan Kabát 

Místopředseda:  Mgr. Hana Križanová  

Třídní učitel:   Mgr. Gabriela Přidalová 
 

Odborný výcvik 1 | učebna S4 
Zkoušející: Ing. Vladimír Přibyl 
Přísedící: Ondřej Filipczyk 
 

Odborný výcvik 2 | učebna S3 
Zkoušející: Dušan Kubinák 
Přísedící: Roman Bystroň 
 
 
 

Poznámky 

- zkušební místnosti pro praktickou zkoušku z odborného výcviku připraví všichni 
zainteresovaní dle domluvy v pátek 5. května 2023 

- zahájení praktické zkoušky z odborného výcviku proběhne v úterý 9. května 2023 
v 7.00 hod. na učebně č. S5, zúčastní se jej zkoušející a přísedící společně s třídním 
učitelem, místopředsedou maturitní komise a vedoucím učitelem odborného výcviku 
nebo zástupcem ředitele 

-  praktická profilová zkouška z odborného výcviku započne v 7.15 hod. a potrvá 2× 
420 minut (včetně žáků s PUP MZ SPUO-I) 

- druhý zkušební den začínají zkoušky v 7.00 hod. 

- ke zkoušce se žáci dostaví v pracovním oděvu, s sebou si přinesou psací potřeby, 
občanský průkaz, popř. další pomůcky dle potřeby a po dohodě s příslušnými 
vyučujícími 
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Třída ET 4. 

Žáci třídy ET 4. vykonají praktickou profilovou zkoušku z odborných předmětů 
v termínu 9. – 10. května 2023. 
 
 
Zkušební maturitní komise 

Předseda:   Ing. Zuzana Paučková 

Místopředseda:  Ing. Iveta Mičíková 

Třídní učitel:   Mgr. Tomáš Milerski 
 
 
Elektrotechnická měření 1 | učebna L4 
Zkoušející: Ing. Eva Navrátilová  
Přísedící: Ing. Pavel Goliáš  
 
Elektrotechnická měření 2 | učebna L3 
Zkoušející: Mgr. Tomáš Milerski 
Přísedící: Ing. Tomáš Daňhel 

Počítačová grafika 1 | učebna P2 
Zkoušející: Ing. Petr Bouchala 
Přísedící: Ing. Gabriela Dembowská 
 
ITPočítačová grafika 2 | učebna P2 
Zkoušející: Ing. Gabriela Dembowská 
Přísedící: Ing. Petr Bouchala 

 
ITProgramování | učebna P2 
Zkoušející: Mgr. Dalibor Kudela 
Přísedící: Ing. Gabriela Dembowská 
 
ITPočítačové sítě | učebna P2 
Zkoušející: Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. 
Přísedící: Ing. Petr Bouchala 
 

OZMultimediální tvorba | učebna U2 
Zkoušející: Ing. Tomáš Kostka 
Přísedící: Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. 
 
OZObnovitelné zdroje | učebna FVP 
Zkoušející: Ing. Dušan Pauček 
Přísedící: Mgr. Tomáš Milerski 

IT – jen ŠVP Elektrotechnik pro informační technologie; OZ – jen ŠVP Elektrotechnik pro obnovitelné zdroje energie  

 
Poznámky 

- zkušební místnosti pro praktickou zkoušku z odborných předmětů připraví všichni 
zainteresovaní dle domluvy v pátek 5. května 2023  

- 9. května 2023 vykoná zkoušku první skupina (ŠVP IT) a 10. května 2023 vykoná 
zkoušku druhá skupina (ŠVP OZ) 

- zahájení a losování témat praktické zkoušky z odborných předmětů proběhne 
od 8.00 hod. v knihovně pro každou skupinu a každý zkušební den; zúčastní se jej 
místopředseda MK, třídní učitel a zástupce ředitele 

-  praktická profilová zkouška z odborných předmětů započne v 8.15 hod. na 
příslušných učebnách a potrvá 300 minut (včetně žáků s PUP MZ SPUO-I a SPUO-II)  

- ke zkoušce se žáci dostaví ve společenském oděvu, s sebou si přinesou psací potřeby, 
občanský průkaz, popř. další pomůcky dle potřeby a po dohodě s příslušnými 
vyučujícími;  žáci oboru OZ si přinesou také pracovní oděv 
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Třída EP 2. 

Žáci třídy EP 2. vykonají praktickou profilovou zkoušku z elektrotechnických měření 
ve dnech 11. – 12. května 2023. 
 
 

Zkušební maturitní komise 

Předseda:   Ing. Zuzana Paučková 

Místopředseda:  Mgr. Markéta Keklaková 

Třídní učitel:   Mgr. Vladimíra Holešová 
 
 

Elektrotechnická měření 1 | učebna L4 
Zkoušející: Ing. Dušan Pauček  
Přísedící: Ing. Eva Navrátilová 
 
Elektrotechnická měření 2 | učebna L3 
Zkoušející: Ing. Tomáš Daňhel 
Přísedící: Ing. Pavel Goliáš 
 
 
Poznámky 

- zkušební místnosti pro praktickou profilovou zkoušku z elektrotechnických měření 
připraví všichni zainteresovaní dle domluvy v pátek 5. května 2023 

- 11. května 2023 vykoná zkoušku první skupina a 12. května 2023 vykoná zkoušku druhá 
skupina; rozdělení do skupin zajistí Mgr. Daňhel Sudacká 

- zahájení a losování témat praktické zkoušky z elektrotechnických měření proběhne 
od 8.00 hod. v knihovně; zúčastní se jej místopředseda MK, třídní učitel, zástupci 
ředitele, zkoušející a přísedící 

- praktická profilová zkouška z elektrotechnických měření započne v 8.15 hod. na 
příslušných učebnách a potrvá 300 minut 

- ke zkoušce se žáci dostaví ve společenském oděvu, s sebou si přinesou psací potřeby, 
občanský průkaz, popř. další pomůcky dle potřeby a po dohodě s příslušnými 
vyučujícími 
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❺ Praktické nepovinné profilové maturitní zkoušky 

 

Třída ET 4. 

Žák třídy ET 4. vykoná nepovinnou praktickou profilovou zkoušku z výpočetní techniky dne 
9. května 2023.  
 
 

Zkušební maturitní komise 

Předseda:   Ing. Zuzana Paučková 

Místopředseda:  Ing. Iveta Mičíková 

Třídní učitel:   Mgr. Tomáš Milerski 
 

Výpočetní technika | učebna P2 
Zkoušející: Ing. Gabriela Dembowská 
Přísedící: Mgr. Dalibor Kudela 
 
 
 

Poznámky 

- zkušební místnost pro praktickou zkoušku z výpočetní techniky připraví všichni 
zainteresovaní dle domluvy v pátek 5. května 2023 

-  zahájení a losování témat praktické nepovinné zkoušky z výpočetní techniky 
proběhne od 8.00 hod. v knihovně; zúčastní se jej místopředseda MK, třídní učitel a 
zástupce ředitele 

-  praktická profilová zkouška z výpočetní techniky započne v 8.15 hod. a potrvá 300 
minut (včetně žáka s PUP MZ SPUO-II); 

- ke zkoušce se žáci dostaví ve společenském oděvu, s sebou si přinesou psací potřeby, 
občanský průkaz, popř. další pomůcky dle potřeby a po dohodě s příslušnými 
vyučujícími 
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❻ Hodnocení písemné práce a praktické profilové zkoušky 

 

Předmětem jednání je hodnocení písemné práce a praktické maturitní zkoušky. Jednání se 
zúčastní stálí členové zkušebních komisí, tzn. předseda, místopředseda a třídní učitel, a 
dále zkoušející a přísedící pro jednotlivé zkoušky. 

Zkušební komise rozhoduje o klasifikaci žáka z jednotlivých zkoušek na návrh členů zkušební 
komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební komise (v 
nepřítomnosti hlas místopředsedy, je-li pověřen předsedou). 

Způsob hodnocení každé zkoušky a způsob stanovení výsledného hodnocení je předem 
schválen ředitelem školy a zkušební maturitní komisí a je zveřejněn na webových stránkách 
školy.  
 
 

Úkoly   

1.  místopředseda MK svolává ostatní členy MK, určí místo jednání a seznámí s ním ostatní členy 

2.  místopředseda MK vede jednání 

3.  všichni členové MK se jednání zúčastní 

4.  místopředseda vyhotoví zápis z jednání a hlasování, který bude součástí pedagogické dokumentace 

5.  místopředseda spolu s třídním učitelem seznámí žáky s výsledky jednotlivých zkoušek  
 
 
Terminář 

ME 4., MZE 4., ET 4., EP 2.  15. květen 2023, čas stanoví místopředseda 

 
 
Seznámení žáků s výsledky písemné práce a profilové praktické maturitní zkoušky 

ME 4., MZE 4., EP 2.   16. květen 2023, prostřednictvím kódu žáka a webu 

ET 4.     16. květen 2023, prostřednictvím předsedy MZ 

 

V uvedených termínech budou výsledky písemných prací a profilové praktické maturitní 
zkoušky zveřejněny na webových stránkách školy v sekci Studium | Maturitní zkoušky pod IČ 
žáka. Třídní učitelé předají tabulku s výsledky Ing. P. Chmielovi, Ph.D., který ji na webové 
stránky neprodleně umístí. 

IČ žáci obdrží nejpozději v den konání zkoušky od místopředsedy maturitní komise. IČ žáků 
vygeneruje pro všechny třídy Ing. P. Chmiel, Ph.D.  
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❼ Ústní zkoušky společné a profilové části 

 
 
Terminář 
 

TŘÍDA OBOR DATUM ZKUŠEBNÍ 
MÍSTNOST 

PŘÍPRAVNÁ 
MÍSTNOST 

ME 4. 
26-41-L/01 
Mechanik elektrotechnik 

22. – 24. 5. 2023 U1 U3 

MZE 4. 

26-41-L/01 
Mechanik elektrotechnik 

23-44-L/01 
Mechanik strojů a zařízení 

25. – 29. 5. 2023 U1 U3 

ET 4. 
26-41-M/01 
Elektrotechnika 

16. – 17. 5. 2023 U1 U3 

EP 2. 
26-41-L/52 
Provozní elektrotechnika 

18. – 19. 5. 2023 U1 U3 
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Ústní maturitní zkouška | třída ME 4. 

 
 
Zkušební maturitní komise 

Předseda:   Ing. Milada Bajtková 

Místopředseda:  Mgr. Dalibor Kudela 

Třídní učitel:   Ing. Pavel Goliáš 
 

 
Povinné profilové zkoušky 
 
Český jazyk a literatura 1 
Zkoušející:   Mgr. Vladimíra Holešová  
Přísedící:   Mgr. Rostislav Macek  
 
Český jazyk a literatura 2 
Zkoušející:   Mgr. Rostislav Macek  
Přísedící:   Mgr. Vladimíra Holešová   
 
Anglický jazyk  
Zkoušející:   Mgr. Alena Chytilová 
Přísedící:   Ing. Ivana Papugová 
 
Organizační a výpočetní technika 
Zkoušející:   Ing. Petr Bouchala 
Přísedící:   Ing. Petr Dvorský 
 
Elektronika 
Zkoušející:   Ing. Tomáš Daňhel  
Přísedící:   Ing. Dušan Pauček 
 
 
 

Ústní maturitní zkouška | třída ME 4. 
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Ústní maturitní zkouška | třída MZE 4. 

 
 
Zkušební maturitní komise 

Předseda:   Ing. Eva Kamínková, obor ME (26-41-L/01) 
    Ing. Dušan Kabát, obor MZ (23-44-L/01) 

Místopředseda:  Mgr. Hana Križanová 

Třídní učitel:   Mgr. Gabriela Přidalová 
 

 
Povinné profilové zkoušky 
 
Český jazyk a literatura 1 
Zkoušející:   Mgr. Simona Daňhel Sudacká  
Přísedící:   Mgr. Rostislav Macek 
 
Český jazyk a literatura 2 
Zkoušející:   Mgr. Rostislav Macek 
Přísedící:   Mgr. Simona Daňhel Sudacká 
 
Anglický jazyk  
Zkoušející:   Mgr. Gabriela Přidalová 
Přísedící:   Mgr. Jakub Šmíd 
 
Organizační a výpočetní technika 
Zkoušející:   Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. 
Přísedící:   Ing. Petr Dvorský 
 
Elektronika 
Zkoušející:   Ing. Dušan Pauček  
Přísedící:   Ing. Tomáš Daňhel 
 
Strojnictví 
Zkoušející:   Mgr. Ladislav Blahuta  
Přísedící:   Ing. Iveta Mičíková 
 
Technologie 
Zkoušející:   Ing. Iveta Mičíková 
Přísedící:   Mgr. Ladislav Blahuta 
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 Ústní maturitní zkouška | třída ET 4. 
 

 
Zkušební maturitní komise 

Předseda:   Ing. Zuzana Paučková 

Místopředseda:  Ing. Iveta Mičíková 

Třídní učitel:   Mgr. Tomáš Milerski 
 

 
Povinné profilové zkoušky 
 
Český jazyk a literatura 1 
Zkoušející:   Mgr. Markéta Keklaková   
Přísedící:   Mgr. Vladimíra Holešová  
 
Český jazyk a literatura 2 
Zkoušející:   Mgr. Vladimíra Holešová   
Přísedící:   Mgr. Markéta Keklaková 
 
Anglický jazyk 
Zkoušející:   Mgr. Jakub Šmíd  
Přísedící:   Mgr. Gabriela Přidalová 
 
Elektronické počítače a počítačové sítě 
Zkoušející:   Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. 
Přísedící:   Mgr. Dalibor Kudela 
 
Elektroenergetika a obnovitelné zdroje 1 
Zkoušející:   Ing. Eva Navrátilová   
Přísedící:   Ing. Tomáš Kostka   
 
Elektroenergetika a obnovitelné zdroje 2 
Zkoušející:   Ing. Tomáš Kostka 
Přísedící:   Ing. Eva Navrátilová 
 
Programování a počítačová grafika 1 
Zkoušející:   Mgr. Dalibor Kudela   
Přísedící:   Ing. Gabriela Dembowská  
 
Programování a počítačová grafika 2  
Zkoušející:   Ing. Gabriela Dembowská 
Přísedící:   Mgr. Dalibor Kudela 
 
Elektrotechnická měření 1 
Zkoušející:   Ing. Eva Navrátilová   
Přísedící:   Mgr. Tomáš Milerski   
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Elektrotechnická měření 2 
Zkoušející:   Mgr. Tomáš Milerski 
Přísedící:   Ing. Eva Navrátilová 
 
 
 
 
 

Ústní maturitní zkouška | třída EP 2. 

 
 
Zkušební maturitní komise 

Předseda:   Ing. Zuzana Paučková 

Místopředseda:  Mgr. Markéta Keklaková 

Třídní učitel:   Mgr. Vladimíra Holešová 
 
 

Povinné profilové zkoušky 
 
Český jazyk a literatura 
Zkoušející:   Mgr. Vladimíra Holešová 
Přísedící:   Mgr. Markéta Keklaková 
  
Anglický jazyk 
Zkoušející:   Mgr. Jakub Šmíd 
Přísedící:   Mgr. Alena Chytilová 
 
Elektroenergetika  
Zkoušející:   Ing. Eva Navrátilová 
Přísedící:   Ing. Dušan Pauček 
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 ❽ Poznámky 

 

- maturitní zkoušky proběhnou podle § 77 – 82 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 
 

-  s platností od 1. 1. 2023 dochází k navýšení časového limitu pro konání didaktických testů 
společné části; didaktický test z českého jazyka a literatury bude trvat 85 minut, z cizího jazyka 
110 minut (z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a 
jazykové vědomosti a dovednosti) a z matematiky 135 minut 

 

-  písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož 
minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu 
zadání; při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu; každý 
žák sedí v samostatné lavici 

 

-  písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém 
minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu 
zadání; při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník; každý žák sedí v 
samostatné lavici 

- žák koná zkoušky profilové části maturitní zkoušky před jednou zkušební maturitní komisí 

- maturitní zkouška se skládá ve společné části z didaktických testů z českého jazyka a literatury 
a ze zkoušky z volitelného předmětu (matematika, anglický jazyk); v profilové části z písemné 
práce z českého jazyka a literatury a z písemné práce z anglického jazyka, pokud si jej žák zvolil 
ve společné části, z ústní povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka, 
pokud si jej žák zvolil ve společné části, a z povinných zkoušek: dvou ústních zkoušek 
z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborného výcviku – ME 4. a MZ 4., ze dvou 
ústních zkoušek z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborných předmětů – ET 4. a z 
jedné ústní zkoušky z odborných předmětů a jedné praktické zkoušky z elektrotechnických 
měření – EP 2.  

-  žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) zařazení 
do kategorie SPUO-I mají prodloužení zkušební doby nebo přípravy o 25 % (bez navýšení u 
praktické zkoušky); v kategorii SPUO-II o 50 % (bez navýšení u praktické zkoušky) a v kategorii 
TP-1 o 75 % (50 % u praktické zkoušky); navýšený čas se zaokrouhluje směrem nahoru 
s diferencí 5 min     

- ke všem částem maturitní zkoušky se žáci dostaví ve společenském oděvu (pokud jim nebude 
nařízeno jinak), s sebou si přinesou průkaz totožnosti, psací potřeby, popř. další povolené 
pomůcky, o kterých je budou informovat příslušní vyučující 

- v průběhu společné části maturitní zkoušky se zadavatelé a hodnotitelé řídí závaznými pokyny 
pro výkon své funkce; všichni musí mít platné Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce a 
Jmenování ředitele školy k výkonu své funkce  
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❾ Organizační pokyny 

 
 

- do 27. března 2023 odevzdají vyučující z českého jazyka a literatury zkontrolované seznamy 
literárních děl žáků ZŘ TV Mgr. S. Daňhel Sudacké  

 

- způsoby hodnocení profilových zkoušek odevzdají příslušní předsedové předmětových nebo 
metodických komisí ZŘ PV Ing. T. Kostkovi do 31. března 2023; témata k praktické profilové 
maturitní zkoušce odevzdají příslušní předsedové předmětových nebo metodických komisí ZŘ 
PV Ing. T. Kostkovi do 31. března 2023   

 

- zkušební (učebna U1), jednací (učebna U2) a přípravnou (učebna U3) místnost pro ústní část 
maturitní zkoušky připraví v pondělí 15. května 2023 Mgr. V. Holešová a Mgr. G. Přidalová; 
didaktické pomůcky zajistí Mgr. T. Milerski, Ing. P. Goliáš a Mgr. L. Blahuta společně s učiteli 
odborných předmětů  

 

- přípravu a kontrolu přehrávačů (ověření akustických podmínek kalibračním CD, funkční 
baterie) pro poslechové subtesty zajistí Ing. P. Chmiel, Ph.D nejpozději ve čtvrtek 27. dubna 
2023 

 

- přípravu pomůcek pro žáky s PUP zajistí Mgr. V. Holešová ve čtvrtek 27. dubna 2023; vše 
odevzdá Mgr. S. Daňhel Sudacké do 10.00 hod. 

 

- jmenné seznamy žáků pro písemnou práci a didaktické testy budou vyvěšeny na dveřích 
příslušné učebny a na vrátnici; vyvěšení zajistí Ing. T. Kostka a Mgr. S. Daňhel Sudacká v den 
před zahájením zkoušky 

 

- zadavatelé se vždy 10 až 15 minut před zahájením zkoušek na učebně dostaví do technické 
místnosti pro balíček se zkušební dokumentací pro svou učebnu; zadavatelé si odnášejí balíček 
se zkušební dokumentací, papírovou obálku, jednu sadu náhradních psacích potřeb 
a povolených pomůcek a s tímto materiálem odcházejí do určených učeben 

 

- před zkouškou z cizího jazyka si musí zadavatel navíc vyzvednout v technické místnosti 
připravený přehrávač; proškolení zadavatelů o manipulaci s přehrávači provede Ing. P. Chmiel 

 

- výsledky didaktických testů zpřístupní CERMAT řediteli školy prostřednictvím informačního 
systému CERTIS 15. května 2023, nejpozději následující pracovní den po převzetí výsledků je 
Ing. T. Kostka zpřístupní žákům 

 

- vysvědčení o maturitní zkoušce generuje CERMAT, tisk zajistí Ing. T. Kostka  
 

- s výjimkou maturitního vysvědčení se všechny vyhláškou zmíněné protokoly tisknou na běžný 
papír A4; vysvědčení se tiskne na bianko formulář prodávaný SEVTem; vzor vysvědčení je 
uveden ve vyhlášce č. 205/2010 Sb. v Příloze č. 8a 

 

- veškerá dokumentace k maturitním zkouškám bude vytištěna v průběhu zkoušek na datovém 
a digitalizačním terminálu 
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Toto organizační opatření je současně jmenováním členů zkušebních maturitních komisí a 
dozorujících pedagogů v souladu s § 35 odstavcem 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
V Havířově 28. února 2023 
 
 
 
 
Zpracoval:      Ing. Tomáš Kostka 
      Mgr. Simona Daňhel Sudacká 
 
 
 
 
 
Schválil:     Ing. Vladislav Walach 
                  ředitel 
 
 


