
 

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p. o. 

28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 

T: 558 406 111 • E: skola@pojfm.cz • W: www.pojfm.cz • IČ: 00601381 • ID datové schránky: hx7fqzk 

Sdělení ředitele školy k průběhu maturitních zkoušek ve školním roce 

2022/23. Určení profilových a nepovinných zkoušek. 
V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, ředitel 

střední školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, určuje následující: 

Úvodní ustanovení 

• Žáci středních škol budou ve společné části povinně maturovat z českého jazyka a literatury  
a volitelně z cizího jazyka nebo matematiky, a to formou didaktického testu. 

• Písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (pokud si žák zvolí) 
spadají do profilové zkoušky. 

• Pokud si žák zvolí v rámci profilové zkoušky cizí jazyk*, koná tuto zkoušku formou písemné práce  
i ústní zkoušky. 

• Pokud se profilová zkouška skládá z více forem, musí žák vykonat úspěšně všechny tyto formy. 

• Ministerstvo školství, mládeže a sportu v souladu s §2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje 
konkrétní termíny pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro jarní 
zkušební období roku 2023 v termínu 2. – 5. 5. 2023. 

• Nepovinné zkoušky v rámci profilové části maturitní zkoušky formou ústní zkoušky* 
✓ součást SPŠ: cizí jazyk* 
✓ součást OA: aplikovaná matematika, cizí jazyk*, občanský a společenskovědní základ 

• Ve školním roce 2022/23 se škola účastní pilotního ověřování podoby profilové maturitní 
zkoušky formou komplexní absolventské práce s obhajobou. Komplexní zkouška nahrazuje 
všechny zkoušky profilové části. Cílem a smyslem pokusného ověřování je: 

✓ ověřit možnost rozšíření zpracování maturitní práce na komplexnější úroveň zahrnující 
důležité oblasti znalostí a dovedností z profilu absolventa daného oboru vzdělání  
s maturitní zkouškou, 

✓ ověřit možnost nahrazení profilových zkoušek MZ komplexní maturitní prací spojenou s její 
obhajobou, 

✓ odlišit parametry podmínek zadání komplexní absolventské práce od běžné maturitní 
práce, zejména s důrazem na souhrnný způsob zpracování provazující převážnou část 
profilujících předmětů v daném oboru vzdělání, 

✓ ověřit propojení více forem profilové MZ (např. praktické zkoušky, písemné zkoušky, resp. 
ústní zkoušky s maturitní prací s obhajobou) do jednoho komplexního celku absolventská 
práce, 
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✓ provázat zpracování komplexní absolventské práce s reálným prostředím 
(u potenciálních zaměstnavatelů, na vysoké škole, apod.), 

✓ ověřit způsob hodnocení komplexní absolventské práce při její obhajobě v rámci 
souvisejících předmětů profilové části maturity, 

✓ navrhnout funkční model zadání, zpracování a hodnocení komplexní absolventské práce  
a po jeho zhodnocení také způsob legislativního ukotvení této formy profilové MZ, 

✓ ověřit výhody a nevýhody komplexní absolventské práce. 

Obor vzdělání 23-41-M/01 strojírenství 

Žáci tříd 4.SA a 4.SB konají v jarním a podzimním zkušebním období školního roku 2022/23 profilovou zkoušku 

z českého jazyka a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto 

cizího jazyka, a z dalších tří povinných zkoušek. Praktickou zkoušku z odborných předmětů vykonává žák v jedné 

z níže uvedených forem. 

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 

Maturitní práce s obhajobou 
písemná práce 

obhajoba 
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Obor vzdělání 36-45-M/01 technická zařízení budov 

Žáci třídy 4.itZ konají v jarním a podzimním zkušebním období školního roku 2022/23 profilovou zkoušku z českého 

jazyka a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího 

jazyka, a z dalších tří povinných zkoušek. Praktickou zkoušku z odborných předmětů vykonává žák v jedné z níže 

uvedených forem. 

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 

Odborné předměty 1 

(zdravotechnika, základy stavitelství, rozvod a použití plynu) 
ústní zkouška 

povinná 

zkouška 

Odborné předměty 2 

(vytápění, vzduchotechnika) 
ústní zkouška 

povinná 

zkouška 

Praktická zkouška z odborných předmětů písemná práce 

Maturitní práce s obhajobou 
písemná práce 

obhajoba 

Obor vzdělání 18-20-M/01 informační technologie 

Žáci tříd 4.IT, 4.ITz konají v jarním a podzimním zkušebním období školního roku 2022/23 profilovou zkoušku 

z českého jazyka a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto 

cizího jazyka, a z dalších tří povinných zkoušek. Praktickou zkoušku z odborných předmětů vykonává žák v jedné 

z níže uvedených forem. 

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 

Odborné předměty 1 

(programování, relační databázové systémy, tvorba 

webových stránek) 

ústní zkouška 

povinná 

zkouška 

Odborné předměty 2 

(základy mechatroniky, OS Windows, OS Linux) 
ústní zkouška 
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povinná 

zkouška 

Praktická zkouška z odborných předmětů písemná práce 

Maturitní práce s obhajobou 
písemná práce 

obhajoba 

Obor vzdělání 78-42-M/02 ekonomické lyceum 

Žáci třídy 4.EL konají v jarním a podzimním zkušebním období školního roku 2022/23 profilovou zkoušku z českého 

jazyka a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího 

jazyka, a z dalších tří povinných zkoušek. Praktickou zkoušku z odborných předmětů vykonává žák v jedné z níže 

uvedených forem. 

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 
Ekonomika ústní zkouška 

povinná 

zkouška 

Účetnictví 
ústní zkouška 

Aplikovaná matematika 

Cizí jazyk v praxi (anglický, německý, ruský) * písemná práce 

Cizí jazyk v praxi (anglický, německý, ruský) * ústní zkouška 

Občanský a společenskovědní základ ústní zkouška 

povinná 

zkouška 

Praktická zkouška z odborných předmětů písemná práce 

Maturitní práce s obhajobou 
písemná práce 

obhajoba 

* žák si volí jiný cizí jazyk než ve společné části maturitní zkoušky 
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Obor vzdělání 63-41-M/02 obchodní akademie 

Žáci třídy 4.OA konají v jarním a podzimním zkušebním období školního roku 2022/23 profilovou zkoušku z českého 

jazyka a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího 

jazyka, a z dalších tří povinných zkoušek. Praktickou zkoušku z odborných předmětů vykonává žák v jedné z níže 

uvedených forem. 

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 
Ekonomika ústní zkouška 

povinná 

zkouška 
Účetnictví ústní zkouška 

povinná 

zkouška 

Praktická zkouška z odborných předmětů písemná práce 

Maturitní práce s obhajobou 
písemná práce 

obhajoba 

Obor vzdělání 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost 

Žáci třídy 4.VS konají v jarním a podzimním zkušebním období školního roku 2022/23 profilovou zkoušku z českého 

jazyka a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího 

jazyka, a z dalších tří povinných zkoušek. Praktickou zkoušku z odborných předmětů vykonává žák v jedné z níže 

uvedených forem. 

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 
Veřejná správa ústní zkouška 

povinná 

zkouška 
Právo ústní zkouška 
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povinná 

zkouška 

Praktická zkouška z odborných předmětů písemná práce 

Maturitní práce s obhajobou 
písemná práce 

obhajoba 

Společná 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. 
Na součásti SPŠ jsou stanovena pro praktickou zkoušku nejméně 3 témata, z nichž si žák jedno téma 
vylosuje a doba trvání je stanovena na 6 vyučovacích hodin (6 x 45´). 
Na součásti OA jsou stanovena pro praktickou zkoušku oborů obchodní akademie a veřejnosprávní činnost 
3 témata, z nichž si žák jedno téma vylosuje a doba trvání je stanovena na 6 vyučovacích hodin (6 x 45´). 
Pro obor ekonomické lyceum je doba trvání praktické zkoušky stanovena na 5 vyučovacích hodiny 5 x 45´. 

• Alternativní formou praktické zkoušky z odborných předmětů (PMZ – písemná maturitní zkouška)  
je maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí (MPO) s podmínkami stanovenými 
ředitelem školy: 

o Téma stanoví partnerská firma s ohledem na provozní potřeby firmy a očekává se, že bude 
realizováno. 

o Téma může být stanoveno i jako školní, které navrhne žák a schválí příslušná předmětová komise. 
o V případě, že se žák k této formě přihlásí ve 3. ročníku, bude téma rozpracováno jako práce 

Středoškolské odborné činnosti v úrovních – okresní kolo, krajské kolo, celostátní kolo, bude práce 
po dopracování ve 4. ročníku uznána jako MPO. 

o Firma deleguje konzultanta, který povede žáky a bude je kontrolovat dle Metodického pokynu 
vydaného školou. 

o Konzultant za firmu bude účasten obhajoby MPO jako expert z praxe a bude práci hodnotit formou 
oponentního posudku. 

o Žák je povinen připravovat se v rámci výuky i na témata PMZ v rámci výuky odborných předmětů. 

• Pro ústní zkoušky z jednotlivých maturitních předmětů bylo určeno 20–30 témat. Každá ústní zkouška trvá 
maximálně 15 minut, příprava ke zkoušce trvá 15 minut, (český jazyk a literatura a cizí jazyk 20 minut). 
V případě grafického řešení trvá příprava 30 minut – jedná se o tyto předměty: 

předmět obor 

odborné předměty 1 informační technologie 

• Maturitní zkoušky jsou veřejné. 

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

9. 9. 2022 

Mgr. Martin Tobiáš, ředitel 
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