
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno 
 

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky v SOŠ a SOU Dubno – školní rok 2017/2018 (jarní období)  
 

Typ zkoušky/Obor AUTOTRONIK MECHANIK 
ELEKTROTECHNIK 

POŽÁRNÍ OCHRANA BEZPE ČNOSTNÍ SLUŽBY  

Praktická z OV  1 den (OV) 2 dny (OV) / / 

Písemná z OP / / 1 den (TV) / 

Ústní (povinná) Konstrukce a opravy 
motorových vozidel 

(MVO, DOV) 

Základy elektrotechniky 
a elektroniky  

(ZEL, ENI, CTE)  

Požární ochrana 
(ZMU, OAR, OOB, KRI, 

PPV, SCH, ZPP) 

Právo a bezpečnostní složky 
(PVO, BES) 

Ústní (povinná) Elektrotechnika  
a elektronika MV 
(ETC, ENI, EPR) 

Zabezpečovací systémy 
a průmyslová elektronika  

(BSY, PRE) 

Technická a zdravotnická 
příprava 

(TPO, TVY, TEO, ZDR)  

Kriminologie, 
kriminalistika, pedagogika 

a psychologie 
(KAP, PAP) 

Ústní – škola 
(volitelná, nepovinná)*  Matematika Matematika Matematika Matematika 

Ústní - škola 
(volitelná, nepovinná)* Cizí jazyk ** Cizí jazyk ** Cizí jazyk** Cizí jazyk** 

 

* Žák může skládat nejvýše dvě nepovinné zkoušky.  
** Jde o cizí jazyk, který škola vyučuje (Anglický nebo Německý jazyk) a jazyk, kterému žák byl ve škole vyučován. V případě, že zkoušku z vyučovaného jazyka koná 
žák povinně v rámci společné části MZ, může jít o jazyk, kterému nebyl žák ve škole vyučován. 
 

NAHRAZUJÍCÍ ZKOUŠKA Z  CIZÍHO JAZYKA (nepovinná zkouška profilové části) 
Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil v profilové části maturitní zkoušky, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona 
dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  
 
TERMÍNY ZKOUŠEK:  Jarní období 
V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají v období od 2. května do 10. června. V jarním zkušebním období se zkoušky a dílčí zkoušky společné části 
maturitní zkoušky konané formou didaktického testu (dále jen „didaktický test“) a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce (dále jen 
„písemná práce“) konají v období od 2. května do 15. května. Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 
(dále jen „ústní zkouška společné části“) se konají od 16. května do 10. června. 
Konkrétní termíny konání didaktických testu a písemných prací v jarním zkušebním období určí ministerstvo nejpozději do 1. září školního roku, v němž se maturitní 
zkouška koná. Časový rozvrh konání didaktických testu a písemných prací (dále jen „jednotné zkušební schéma“) určí ministerstvo do 15. ledna školního roku, v němž se 
maturitní zkouška koná; údaje ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají v období od 16. května do 10. června. Zkoušky konané formou písemné zkoušky (dále jen 
„písemná zkouška“) a formou praktické zkoušky (dále jen „praktická zkouška“) se konají nejdříve 1. dubna. 
 
 
 
Dubno, 15. 9. 2017            Mgr. Milan Lehocký v. r. – ředitel školy 



Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno 
 

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky v SOŠ a SOU Dubno – školní rok 2017/2018 (podzimní období)  
 

Typ zkoušky/Obor AUTOTRONIK MECHANIK 
ELEKTROTECHNIK 

POŽÁRNÍ OCHRANA BEZPE ČNOSTNÍ SLUŽBY  

Praktická z OV  1 den (OV) 2 dny (OV) / / 

Písemná z OP / / 1 den (TV) / 

Ústní (povinná) Konstrukce a opravy 
motorových vozidel 

(MVO, DOV) 

Základy elektrotechniky 
a elektroniky  

(ZEL, ENI, CTE)  

Požární ochrana 
(ZMU, OAR, OOB, KRI, 

PPV, SCH, ZPP) 

Právo a bezpečnostní složky 
(PVO, BES) 

Ústní (povinná) Elektrotechnika  
a elektronika MV 
(ETC, ENI, EPR) 

Zabezpečovací systémy 
a průmyslová elektronika  

(BSY, PRE) 

Technická a zdravotnická 
příprava 

(TPO, TVY, TEO, ZDR)  

Kriminologie, 
kriminalistika, pedagogika 

a psychologie 
(KAP, PAP) 

Ústní – škola 
(volitelná, nepovinná)*  Matematika Matematika Matematika Matematika 

Ústní - škola 
(volitelná, nepovinná)* Cizí jazyk ** Cizí jazyk ** Cizí jazyk** Cizí jazyk** 

 

* Žák může skládat nejvýše dvě nepovinné zkoušky.  
** Jde o cizí jazyk, který škola vyučuje (Anglický nebo Německý jazyk) a jazyk, kterému žák byl ve škole vyučován. V případě, že zkoušku z vyučovaného jazyka koná 
žák povinně v rámci společné části MZ, může jít o jazyk, kterému nebyl žák ve škole vyučován. 
 
 

NAHRAZUJÍCÍ ZKOUŠKA Z  CIZÍHO JAZYKA (nepovinná zkouška profilové části) 
Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil v profilové části maturitní zkoušky, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona 
dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  
 
 
TERMÍNY ZKOUŠEK:   Podzimní období 
V podzimním zkušebním období se maturitní zkoušky konají v období od 1. září do 20. září. V podzimním zkušebním období se didaktické testy a písemné práce společné 
části maturitní zkoušky konají v období od 1. do 10. září, ústní zkoušky společné části v období od 11. září do 20. září. Konkrétní termíny konání didaktických testu a 
písemných prací v podzimním zkušebním období určí ministerstvo nejpozději do 1. února před konáním maturitní zkoušky v následujícím školním roce. Jednotné zkušební 
schéma určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v podzimním zkušebním období konají v období od 1. září do 20. září. V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je 
možné praktickou zkoušku konat i v dřívějším termínu. 
 
 
 
Dubno, 15. 9. 2017            Mgr. Milan Lehocký v. r. – ředitel školy 


