
Stanovení nabídky předmětů profilové části maturitní zkoušky ve 

školním roce 2019 / 2020 

(pro jarní a podzimní období) 

 

Vzhledem k ustanovení § 79 odstavce 3 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, které se týká určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové 

části maturitní zkoušky ředitelem školy 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části 

maturitní zkoušky s přihlédnutím k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o 

ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, určuji pro školní rok 

2019/2020 následující nabídku zkoušek profilové části maturitní zkoušky podle oborů 

vzdělání: 

 

Obor: 23-45-M/01 Dopravní prostředky (ŠVP Silniční doprava) 

Povinná zkouška z předmětu: Silniční vozidla   ústní zkouška před zkušební komisí 

    Strojírenství   ústní zkouška před zkušební komisí 

    Provozuschopnost silničních vozidel 

     kombinovaná zkouška z písemné zkoušky a praktické zkoušky 

 

Nepovinná zkouška z předmětu: Ekonomika   ústní zkouška před zkušební komisí 

    Elektrotechnika   ústní zkouška před zkušební komisí 

   

Obor: 39-41-L/01 Autotronik (L a H) 

Povinná zkouška z předmětu: Silniční vozidla          ústní zkouška před zkušební komisí 

    Elektrická příslušenství mot. vozidel     ústní zkouška před zkušební komisí 

    Diagnostika a opravy motorových vozidel                     praktická zkouška 

 

Nepovinná zkouška z předmětu: Ekonomika        ústní zkouška před zkušební komisí 

    Strojní součásti        ústní zkouška před zkušební komisí 

 

 

 



Obor: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 

Povinná zkouška z předmětu: Doprava a přeprava  ústní zkouška před zkušební komisí 

    Ekonomika   ústní zkouška před zkušební komisí 

    Řízení provozu   písemná zkouška 

 

Nepovinná zkouška z předmětu: Železniční vozidla  ústní zkouška před zkušební komisí 

    Sdělovací a zabezpečovací technika      ústní zkouška před zkušební komisí 

 

Obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika 

Povinná zkouška z předmětu: Elektrická výzbroj drážních vozidel     ústní zkouška před zkušební komisí 

    Elektroenergetika       ústní zkouška před zkušební komisí 

Užití elektrické energie      kombinovaná zkouška z písemné     

                                                              zkoušky a praktické zkoušky 

 

Nepovinná zkouška z předmětu: Elektrotechnická dokumentace             ústní zkouška před zkušební komisí 

    Výkonová elektronika v ETZ       ústní zkouška před zkušební komisí 

 

Obor: 23-43-L/51 Provozní technika (denní studium) 

Povinná zkouška z předmětu: Strojírenská výroba  ústní zkouška před zkušební komisí 

    Ekonomika a řízení  ústní zkouška před zkušební komisí 

    Praktická ekonomika a strojírenství písemná zkouška 

 

Nepovinná zkouška z předmětu: Stroje a zařízení   ústní zkouška před zkušební komisí 

   Dopravní systémy  ústní zkouška před zkušební komisí 

 

Obor: 23-43-L/51 Provozní technika (dálkové studium) 

Povinná zkouška z předmětu: Strojírenská výroba  ústní zkouška před zkušební komisí 

    Ekonomika a řízení  ústní zkouška před zkušební komisí 

    Praktická ekonomika a strojírenství písemná zkouška 

Nepovinná zkouška z předmětu: Stroje a zařízení   ústní zkouška před zkušební komisí 

   Dopravní systémy  ústní zkouška před zkušební komisí 



Termíny konání profilové části maturitní zkoušky: 

Písemná zkouška: 

20. 4. 2020 

Praktické zkoušky: 

21. 4. – 30. 4. 2020  

Ústní zkoušky: 

18. 5. – 5. 6. 2020  

 

 

 

Ing. Stanislav ZAPLETAL, ředitel školy 

V Ostravě 17. září 2019. 

 


