
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno 

USTANOVENÍ KE KONÁNÍ PROFILOVÉ ČÁSTI 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Platné pro školní rok 2020/2021 (jarní i podzimní termín) 

Ředitel školy v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

zveřejňuje tyto informace ke konání profilové části MZ: 

Český jazyk a literatura 

Písemná práce 

 délka zkoušky (včetně času na volbu zadání):  120 min 

 požadovaný minimální rozsah:  250 slov 

 počet zadání, z nichž si žák jedno vybere:  4 

 způsob zápisu (intaktní žáci):  ručně 

 povolené pomůcky:  Pravidla českého pravopisu 

Ústní zkouška 

 žák je povinen odevzdat žákovský seznam 20 literárních děl dle školního seznamu 

a kritérií platných pro školní rok 2020/2021: 

- pro jarní termín:  do 31. března 2021 

- pro podzimní termín:  do 30. června 2021 

 délka přípravy:  20 min 

 délka zkoušky:  15 min 

Cizí jazyk 

Písemná práce 

 délka zkoušky (včetně času na volbu zadání):  80 min 

 požadovaný minimální rozsah:  velký sloh min. 130 slov,  

 malý sloh min. 70 slov 

 počet zadání:  1 

 způsob zápisu (intaktní žáci):  ručně 

 povolené pomůcky:  slovník bez přílohy věnované  

 písemnému projevu 

Ústní zkouška 

 součástí zkoušky je i ověření znalostí odborné terminologie v daném oboru 

 délka přípravy:  20 min 

 délka zkoušky:  15 min 



Praktická zkouška 

Autotronik 

 délka zkoušky: 420 min (v 1 dni) 

 způsob konání:  plnění úkolů na jednotlivých stanovištích 

Bezpečnostně právní činnost  

 délka zkoušky: 150 min (v 1 dni) 

 způsob konání:  ohledání místa činu a sepsání protokolu na PC 

Mechanik elektrotechnik 

 délka zkoušky: 420 min (v 1 dni) 

 způsob konání:  vypracování úkolů dle losu 

 (zabezpečovací systémy, nebo průmyslová elektronika) 

Požární ochrana 

 délka zkoušky: 2 dny, 2. část 300 minut 

 způsob konání:  zkouška se skládá ze dvou částí 

 (technické prostředky a výpočet) 

Dubno 29. října 2020 Mgr. Milan Lehocký v. r. 

 ředitel 


