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Průběh maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021.
Stanovení profilových a nepovinných zkoušek.
Dle ustanovení § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
a dle § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání
ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, ředitel školy, jejíž
činnost vykonává Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, určuje tyto náležitosti konání
maturitní zkoušky.
Úvod

•

Příkaz je závazný pro všechny žáky tříd 4S, 4M a 2P, kteří budou maturovat
ve školním roce 2020/2021 v jarním i podzimním zkušebním období.
Ustanovení jsou platná pro náhradní i opravnou zkoušku.

•

Žáci maturitních oborů střední školy budou ve společné části maturitní
zkoušky povinně maturovat z českého jazyka a literatury a volitelně z cizího
jazyka nebo matematiky, a to prostřednictvím didaktického testu.

•

Do profilové části maturitní zkoušky spadají písemná práce a ústní zkouška
z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (bude-li žákem cizí jazyk
zvolen).

•

Pokud si žák zvolí v rámci profilové zkoušky zkoušku z cizího jazyka, bude
ji konat formou písemné práce i ústní zkoušky.

•

U profilové zkoušky, která se skládá z více části, musí žák vykonat úspěšně
všechny části.

•

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v § 2 odst. 3 vyhlášky č.
177/2009 Sb., stanovuje termín konání didaktických testů společné části
maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2021 v termínu 2. 5. – 15.
5. 2021.
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Obor vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství
Žáci třídy 4S konají v jarním a podzimním zkušebním období školního roku
2020/2021 profilovou zkoušku vždy z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka,
pokud byl žákem zvolen ve společné části maturitní zkoušky, a tří dalších
povinných zkoušek.
Druh
zkoušky

Zkušební předmět

Forma zkoušky

povinná
zkouška

Český jazyk a literatura

písemná práce

povinná
zkouška

Český jazyk a literatura

ústní zkouška

povinná
zkouška

Cizí jazyk *)

písemná práce

povinná
zkouška

Cizí jazyk *)

ústní zkouška

povinná
zkouška

Strojírenská technologie

ústní zkouška

povinná
zkouška

Stavba a provoz strojů

ústní zkouška

povinná
zkouška

Praktická zkouška z odborných předmětů

písemná práce + praktická
zkouška

nepovinná
zkouška

Mechanika

ústní zkouška

nepovinná
zkouška

CAD systémy (pouze pro zaměření KVA)

ústní zkouška

*) byl-li žákem zvolen
Praktická zkouška z odborných předmětů se koná ve dvou dnech. Skládá se z
písemné zkoušky z předmětů Stavba a provoz strojů a Konstrukční cvičení,
písemné zkoušky z předmětů Strojírenská technologie a Technologická cvičení. U
zaměření Počítačová grafika (POG) z CAD systémů a u zaměření Konstrukce a
výroba automobilů (KVA) z KDA a Praxe. Žák si v každé části losuje jedno ze dvou
zadání. Čas na vypracování je pro každou zkoušku 120 minut. U zkoušek z KDA a
Praxe je čas prodloužen na 150 minut.
Bližší organizace Praktické zkoušky z odborných předmětů je stanovena ve
směrnici Způsob zadávání a hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
2020 pro obor 23-41-M/01.
Obor vzdělání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
Žáci třídy 4M konají v jarním a podzimním zkušebním období školního roku
2020/2021 profilovou zkoušku vždy z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka,
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pokud byl žákem zvolen ve společné části maturitní zkoušky, a tří dalších
povinných zkoušek.
Druh
zkoušky

Zkušební předmět

Forma zkoušky

povinná
zkouška

Český jazyk a literatura

písemná práce

povinná
zkouška

Český jazyk a literatura

ústní zkouška

povinná
zkouška

Cizí jazyk *)

písemná práce

povinná
zkouška

Cizí jazyk *)

ústní zkouška

povinná
zkouška

Technologie

ústní zkouška

povinná
zkouška

Strojírenství

ústní zkouška

povinná
zkouška

Praktická zkouška

praktická zkouška

Informační a komunikační technologie

ústní zkouška

nepovinná
zkouška

*) byl-li žákem zvolen
Praktická

zkouška

je

koncipována

jako

dvoudenní.

První

den

obsahuje

problematiku klasického strojního obrábění v délce 360 minut. Druhý den obsahuje
problematiku NC programování a obrábění v délce 180 minut.
Obor vzdělání 23-43-L/51 Provozní technika
Žáci třídy 2P konají v jarním a podzimním zkušebním období školního roku
2020/2021 profilovou zkoušku vždy z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka,
pokud byl žákem zvolen ve společné části maturitní zkoušky, a tří dalších
povinných zkoušek.
Druh
zkoušky

Zkušební předmět

Forma zkoušky

povinná
zkouška

Český jazyk a literatura

písemná práce

povinná
zkouška

Český jazyk a literatura

ústní zkouška

povinná
zkouška

Cizí jazyk *)

písemná práce

povinná
zkouška

Cizí jazyk *)

ústní zkouška

povinná
zkouška

Technologie

ústní zkouška

povinná
zkouška

Technická zařízení **)

ústní zkouška
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povinná
zkouška
nepovinná
zkouška

Maturitní práce a její obhajoba

ústní zkouška

Technická mechanika

ústní zkouška

*) byl-li žákem zvolen
**) zkouška zahrnuje i předměty související se zaměřením oboru
Téma maturitní práce si žák volí ze seznamu témat pro daný školní rok, jež bude
zveřejněn nejméně 4 měsíce před obhajobou. Žák má na vypracování práce lhůtu
nejméně 1 měsíc. Příprava na obhajobu maturitní práce trvá 15 minut, samotná
obhajoba trvá 15 minut. Ostatní ustanovení týkající se maturitní práce jsou
uvedena v § 15 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v aktuálním znění.
Závěrečná ustanovení

•

Podmínkou pro konání maturitní zkoušky je úspěšné ukončení posledního
ročníku studia.

•

Praktická zkouška z odborných předmětů je samostatnou zkouškou, její
výsledek se může oznámit až při konečném hodnocení jednotlivých žáků.

•

Písemná práce z českého jazyka a literatury trvá 110 minut a žák vytváří
souvislý text o minimálním rozsahu 250 slov. Žákovi podle § 20 odst. 4 věty
třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání písemné
práce z českého jazyka a literatury o 40 %. Při konání písemné práce může
použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.

•

Seznam literárních děl z českého jazyka a literatury pro školní rok
2020/2021, včetně kritérií pro sestavení žákovského seznamu literárních
děl, je nedílnou přílohou tohoto dokumentu.

•

Písemná práce z cizího jazyka trvá 90 minut a je o minimálním celkovém
rozsahu 200 slov. Je rozdělena na dvě části, kdy 1. část je v rozsahu 130 –
150 slov a 2. část, pro krátký písemný projev, v rozsahu 70 – 80 slov. Při
konání písemné práce může žák použít překladový slovník.

•

Pro ústní zkoušky profilové části MZ z jednotlivých maturitních předmětů
bylo určeno 20 – 30 témat. Každá ústní zkouška trvá maximálně 15 minut,
příprava ke zkoušce trvá 15 minut, u cizího a českého jazyka trvá příprava
20 minut, v případě grafického řešení trvá příprava 30 minut.

•

Maturitní zkoušky jsou veřejné.

•

Před ústními zkouškami se žáci nezúčastňují výuky v rozsahu 5 vyučovacích
dnů.

V Kopřivnici dne 01. 10. 2020
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Ing. Jiří Pištecký ředitel
školy Příloha Příkazu
ředitele č. 3/2020

Seznam literárních děl z českého jazyka a literatury pro školní rok
2020/2021
Dle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, ředitel školy
stanovuje školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušky z českého jazyka a
literatury.

Období

Světová
a česká
literatura do
konce
18. století

Světová
a česká
literatura
19. století

Světová
literatura

Pořadové
číslo

Autor

Dílo

1

G. Boccaccio

Dekameron

2

W. Shakespeare

Romeo a Julie

3

W. Shakespeare

Zkrocení zlé ženy

4

W. Shakespeare

Hamlet, kralevic dánský

5

C. Goldoni

Sluha dvou pánů

6

Moliére

Lakomec

7

Moliére

Tartuffe

8

A. S. Puškin

Evžen Oněgin

9

N. V. Gogol

Revizor

10

V. Hugo

Chrám Matky Boží
v Paříži

11

Ch. Dickens

Oliver Twist

12

O. Wilde

Jak je důležité míti Filipa

13

K. H. Mácha

Máj

14

K. J. Erben:

Kytice

15

B. Němcová

Divá Bára

16

B. Němcová

V zámku a podzámčí

17

K. H. Borovský

Lávra

18

J. Vrchlický

Noc na Karlštejně

19

J. Neruda

Povídky malostranské

20

A. a V. Mrštíkové

Maryša

21

E. M. Remarque

Na západní frontě klid

22

E. Hemingway

Stařec a moře
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20. a 21.
století

Česká
literatura
20. a 21.
století

23

A. de Saint Exupery

Malý princ

24

G. B. Shaw

Pygmalion

25

F. S. Fitzgerald

Velký Gatsby

26

J. Steinbeck

O myších a lidech,

27

R. Rolland

Petr a Lucie

28

W. Golding

Pán much

29

G. Orwell

1984

30

V. Nabokov

Lolita

31

K. E. Kesey

Vyhoďme ho z kola ven

32

W. Styron

Sophiina volba

33

J. Heller

Hlava XXII

34

A. Moravia

Horalka

35

J. Irving

Svět podle Garpa

36

Ch. Bukowski

Poštovní úřad

37

Poštovní úřad

Jméno růže

38

A. Camus

A. Camus

39

V. Dyk

Krysař

40

J. Wolker

Těžká hodina

41

K. Čapek

R. U. R.

42

K. Čapek

Bílá nemoc

43

V. Vančura

Rozmarné léto

44

I. Olbracht

Nikola Šuhaj loupežník

45

J. Hašek

Osudy dobrého vojáka
Švejka za světové války
– 1. díl

46

K. Poláček

Bylo nás pět

47

J. Seifert

Maminka

48

V. Nezval

Edison

49

O. Pavel

Smrt krásných srnců

50

B. Hrabal

Ostře sledované vlaky

51

B. Hrabal

Obsluhoval
anglického krále

52

B. Hrabal

Postřižiny

53

L. Fuks

Spalovač mrtvol

54

M. Kundera

Nesnesitelná lehkost bytí

55

J. Škvorecký

Tankový prapor

56

M. Viewegh

Báječná léta pod psa

57

M. Viewegh

Účastníci zájezdu

58

P. Šabach

Opilé banány

59

Divadlo Járy Cimrmana

Záskok

jsem
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60

V. Havel

Audience

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl

Žák si vybírá 20
literárních děl
z nabízených 60
na základě
uvedeného klíče

Světová a česká literatura do konce
18. století

min. 2 literární díla

Světová a česká literatura 19. století

min. 3 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století

min. 4 literární díla

Česká literatura 20. a 21. století

min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie,
drama. Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový
počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

Ing. Jiří Pištecký, ředitel školy
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