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Maturitní zkouška 2020/21 
 

Pro profilovou část maturitní zkoušky vyhlašuje ředitelka školy  

tyto zkoušky a předměty: 
 

 

Pro všechny maturitní obory povinná 

 písemná práce z českého jazyka 

 písemná práce z anglického jazyka (pokud žák maturuje z anglického jazyka) 

 ústní zkouška z českého jazyka 

 ústní zkouška z anglického jazyka (pokud žák maturuje z anglického jazyka) 

 

 

Obor vzdělání – 26-41-L/01 

Mechanik elektrotechnik 
 

1. Praktická maturitní zkouška 

2. Povinná ústní zkouška před maturitní komisí  

 Automatizované systémy řízení 

3. Volitelná ústní zkouška před maturitní komisí z jednoho z předmětů 

 Automatizace a elektrické měření 

 Elektronika 

 Číslicová technika 

4. Nepovinná ústní zkouška před maturitní komisí z jednoho z předmětů (pokud tento 

není volitelnou zkouškou) 

 Automatizace a elektrické měření 

 Elektronika 

 Základy elektrotechniky 
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Obor vzdělání – 18-20-M/01 

Informační technologie 
 

1. Maturitní práce s obhajobou nebo praktická maturitní zkouška 

2. Povinná ústní zkouška před maturitní komisí 

 Technické a programové vybavení 

3. Volitelná ústní zkouška před maturitní komisí z jednoho z předmětů 

 Programové a databázové systémy 

 Grafické systémy a tvorba webových stránek 

4. Nepovinná ústní zkouška před maturitní komisí z jednoho z předmětů (pokud tento 

není volitelnou zkouškou) 

 Programové a databázové systémy 

 Grafické systémy a tvorba webových stránek 

 Operační systémy a počítačové sítě 

 

 

 

Obor vzdělání – 28-44-M/01 

Aplikovaná chemie 
 

1. Maturitní práce s obhajobou nebo praktická maturitní zkouška 

2. Povinná ústní zkouška před maturitní komisí 

 Chemie  

3. Volitelná ústní zkouška před maturitní komisí z jednoho z předmětů 

 Chemická technologie 

 Analytická chemie 

4. Nepovinná ústní zkouška před maturitní komisí z jednoho z předmětů (pokud tento 

není volitelnou zkouškou) 

 Biologie a ekologie 

 Chemická technologie 

 Analytická chemie 

 

 

 

V Meziboří, dne 30. září 2020 

 

Mgr. Helena Kripnerová 

ředitelka škol 
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