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Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017
Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové
(školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.
Podle platné legislativy – Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 177/2009 Sb. ve znění
pozdějších novel.

Profilová část maturitní zkoušky
Ředitel školy stanoví
podle par. 79, odst. 1-7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění
pozdějších předpisů – tři povinné zkoušky profilové části pro všechny obory SPŠ:
78-42-M/01 Technické lyceum:
1. Matematika (MAT) – ústní zkouška
2. Odborný předmět (výběr z předmětů: FYZ, CHE, DEG, ICT, STR blok) – ústní zkouška
3. Maturitní práce (MP) a její obhajoba před komisí
23-41-M/01 Strojírenství:
1. Stavba a provoz strojů (SPS) – ústní zkouška
2. Strojírenská technologie (STT) – ústní zkouška
3. Praktická zkouška (PZ) – praktická zkouška (6 úkolů – 2 SPS + 2 STT + 2 CNC)
78-42-M/01 Informační technologie:
1. Hardware (HRW) – ústní zkouška
2. Software (SFW) – ústní zkouška
3. Maturitní práce a její obhajoba před komisí (MP) – maturitní práce
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Ředitel školy stanoví
podle par. 79, odst. 1-7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění
pozdějších předpisů – dvě nepovinné zkoušky profilové části pro všechny obory SPŠ dle
následujícího schématu:
78-42-M/01 Technické lyceum:
Druhý odborný předmět (výběr z předmětů: FYZ, CHE, DEG, ICT, STR blok) – ústní zkouška
23-41-M/01 Strojírenství:
Matematika – ústní zkouška
78-42-M/01 Informační technologie:
Matematika – ústní zkouška

Ředitel školy stanoví
podle §2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, termíny pro:
Jarní zkušební období
– praktické zkoušky profilové části se budou konat 26. – 27. dubna 2017
– ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací se budou konat
16. – 27. května 2017
– společná část maturitní zkoušky (DT, PP) se bude konat 2. května – 11. května 2017
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Podzimní zkušební období
– praktické zkoušky profilové části se budou konat 30. – 31. srpna 2017
– ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací se budou konat 13. – 19. září 2017
– společná část maturitní zkoušky (DT, PP) se bude konat 1. září – 8. září 2017

Společná část maturitní zkoušky

Ředitel školy stanoví
podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů – dvě povinné zkoušky
společné části pro všechny obory SPŠ dle následujícího schématu:
1. Český jazyk a literatura – komplexní zkouška (ústní, písemná, didaktický test)
2. výběr z předmětů

Matematika – didaktický test
Cizí jazyk – komplexní zkouška (ústní, písemná, didaktický test)

Nabídka předmětů pro maximálně dvě nepovinné zkoušky společné části pro všechny obory SPŠ:
cizí jazyk – komplexní zkouška (ústní, písemná, didaktický test)
matematika – didaktický test

Matematika+
Vyhlášení pokusného ověřování znalostí středoškolské matematiky podle katalogu požadavků pro
výběrovou zkoušku z matematiky (dále jen „Matematika+“) na školní rok 2016/2017 a další podle
§ 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

………………………………………
Ing. Petr Veselý
ředitel školy

V České Lípě 5. 9. 2016
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