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STANOVENÍ PROFILOVÝCH ZKOUŠEK 

pro maturitní zkoušky 2022/23 

 
V souladu s § 79 zákona č. 284/2020 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 177/2009 Sb. o 
bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou 
v platném znění, stanovuji pro jednotlivé obory tyto profilové zkoušky: 

 

MECHANIK ELEKTROTECHNIK   26-41-L/01 

 

• Český jazyk a literatura  
o písemná práce  

 minimální rozsah 250 slov  
 délka trvání zkoušky je 110 minut 

o ústní zkouška 
 žák si vybírá z maturitního školního seznamu 20 děl, kritéria pro výběr jsou 

stanovena ve školním seznamu děl 
 délka trvání zkoušky je 15 minut 

 
• Cizí jazyk (pro žáky, kteří si nezvolili matematiku ve společné části) 

o písemná práce  
 minimální rozsah 200 slov 
 délka konání 90 minut 

o ústní zkouška 
 žák si vybírá z 20-30 témat, součástí pracovního listu je i zadání ověřující 

znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného 
vzdělávání 

 délka trvání zkoušky je 15 minut 
 

• Odborné předměty elektro – ústní zkouška 
 délka trvání 15 minut 

 
• Odborný výcvik ME – praktická zkouška  

 délka trvání 2 dny  
 rozsah 14 hodin 

 



  

 

EKONOMIKA a PODNIKÁNÍ   63-41-M/01 

• Český jazyk a literatura  
o písemná práce  

 minimální rozsah 250 slov  
 délka trvání zkoušky je 110 minut 

o ústní zkouška 
 žák si vybírá z maturitního školního seznamu 20 děl, kritéria pro výběr jsou 

stanovena ve školním seznamu děl 
 délka trvání zkoušky je 15 minut 

• Cizí jazyk (pro žáky, kteří si nezvolili matematiku ve společné části) 
o písemná práce  

 minimální rozsah 200 slov 
 délka trvání zkoušky je 90 minut 

o ústní zkouška 
 žák si vybírá z 20-30 témat, součástí pracovního listu je i zadání ověřující 

znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného 
vzdělávání 

 délka trvání zkoušky je 15 minut 
 

• Teoretická zkouška EP - ústní zkouška 
o odborné předměty ekonomika, právo 

 žák si vybírá z 20 – 30 témat, součástí je vždy jedna oblast z předmětu 
ekonomika, jedna oblast z předmětu právo 

 délka trvání zkoušky je 15 minut 
 

• Praktická zkouška EP – písemná zkouška  
o odborné předměty management a marketing, účetnictví 
o žák si volí mezi předměty management a marketing a účetnictví 
o délka trvání zkoušky je 240 minut 

 
 
 

PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA   26-41-L/52 

• Český jazyk a literatura  
o písemná práce  

 minimální rozsah 250 slov  
 délka trvání zkoušky je 110 minut 

o ústní zkouška 
 žák si vybírá z maturitního školního seznamu 20 děl, kritéria pro výběr jsou 

stanovena ve školním seznamu děl 
 délka trvání zkoušky je 15 minut 



  

 
• Cizí jazyk (pro žáky, kteří si nezvolili matematiku ve společné části) 

o písemná práce  
 minimální rozsah 200 slov 
 délka trvání zkoušky je 90 minut 

o ústní zkouška 
 žák si vybírá z 20-30 témat, součástí pracovního listu je i zadání ověřující 

znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného 
vzdělávání 

 délka trvání zkoušky je 15 minut 
 

• Teoretická zkouška PE – ústní zkouška 
o odborné předměty elektro 

 žák si vybírá z 20 – 30 témat 
 délka trvání zkoušky je 15 minut 

 
• Praktická zkouška PE – písemná zkouška  

o odborné předměty elektro  
 délka trvání zkoušky je 240 minut 

 
PROVOZNÍ TECHNIKA   23-43-L/51 

• Český jazyk a literatura  
o písemná práce  

 minimální rozsah 250 slov  
 délka trvání zkoušky je 110 minut 

o ústní zkouška 
 žák si vybírá z maturitního školního seznamu 20 děl, kritéria pro výběr jsou 

stanovena ve školním seznamu děl 
 délka trvání zkoušky je 15 minut 

 
• Cizí jazyk (pro žáky, kteří si nezvolili matematiku ve společné části) 

o písemná práce  
 minimální rozsah 200 slov 
 délka trvání zkoušky je 90 minut 

o ústní zkouška 
 žák si vybírá z 20-30 témat, součástí pracovního listu je i zadání ověřující 

znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného 
vzdělávání 

 délka trvání zkoušky je 15 minut 
 

• Teoretická zkouška PT – ústní zkouška 
o odborné předměty strojní  

 žák si vybírá z 20 – 30 témat 



  

 délka trvání zkoušky je 15 minut 
• Praktická zkouška PT – písemná zkouška  

o odborné předměty strojní  
 délka trvání zkoušky je 240 minut 

 

PODNIKÁNÍ   64-41-L/51 

• Český jazyk a literatura  
o písemná práce  

 minimální rozsah 250 slov  
 délka trvání zkoušky je 110 minut 

o ústní zkouška 
 žák si vybírá z maturitního školního seznamu 20 děl, kritéria pro výběr jsou 

stanovena ve školním seznamu děl 
 délka trvání zkoušky je 15 minut 

 
• Cizí jazyk (pro žáky, kteří si nezvolili matematiku ve společné části) 

o písemná práce  
 minimální rozsah 200 slov 
 délka trvání zkoušky je 90 minut 

o ústní zkouška 
 žák si vybírá z 20-30 témat, součástí pracovního listu je i zadání ověřující 

znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného 
vzdělávání 

 délka trvání zkoušky je 15 minut 
 

• Teoretická zkouška PO - ústní zkouška 
o odborné předměty ekonomika, právo 

 žák si vybírá z 20 – 30 témat, součástí je vždy jedna oblast z předmětu 
ekonomika, jedna oblast z předmětu právo 

 délka trvání zkoušky je 15 minut 
 

• Praktická zkouška PO – písemná zkouška  
o odborné předměty management a marketing, účetnictví 

 žák si volí mezi předměty management a marketing a účetnictví 
 délka trvání zkoušky je 240 minut 

 

 

V Mělníku dne 21. 10. 2022                         Mgr. Vladimír Wasyliw 
 
                                                                              ředitel školy 
                                     



  

 


