
 
 

Ředitelka školy rozhodla dne 16. 10. 2020 o nabídce povinných zkoušek 
profilové části maturitní zkoušky na rok 2020 - 2021: 
 
Počítačová grafika ve strojírenství  23-41-M/01 
 
Společná část    český jazyk – didaktický test    
     anglický jazyk nebo matematika – didaktický test  
 
Profilová část    1. praktická zkouška – obhajoba práce 
     2. ústní zkouška - SPS, MEC 
     3. ústní zkouška - STT, KOM 
     4. písemná práce a ústní zkouška – český jazyk 

5. volitelný -  písemná práce a ústní zkouška - anglický 
jazyk 

 
 
Provozní technika  23-43-L/51 
 
Společná část    český jazyk – didaktický test    
     anglický jazyk nebo matematika – didaktický test  
 
Profilová část    1. ústní zkouška - TEC, TEM 
     2. ústní zkouška - TMO, TME, STZ 
     3. Praktická písemná zkouška z odborných předmětů  
     4. písemná práce a ústní zkouška – český jazyk 

5. volitelný - písemná práce a ústní zkouška – anglický 
jazyk 

 
 
Mechanik strojů a zařízení   23-44-L/01 
 
Společná část    český jazyk – didaktický test    
     anglický jazyk nebo matematika – didaktický test 

  
Profilová část 1. ústní zkouška - odborné strojírenské předměty -  

TEC, STR, TME, STT 
     2. praktická zkouška – CNC programování  
     3. písemná práce a ústní zkouška – český jazyk 

4. volitelný - písemná práce a ústní zkouška – anglický 
jazyk 

 



 
Písemná práce z českého jazyka 
 
Délka konání    120 minut včetně času na volbu zadání 
Rozsah     250 slov minimálně, 4 zadání 
Způsob záznamu   rukopisná varianta 
 
Písemná práce z anglického jazyka 
 
Délka konání    80 minut maximálně 
Rozsah     60 – 70 slov krátký text 
     140 – 170 slov dlouhý text 
Způsob záznamu   rukopisná varianta 
Pomůcky    tištěný překladový slovník 
 
 
Obhajoba maturitní práce v oboru Počítačová grafika ve strojírenství 
 
Příprava k obhajobě   nejméně 5 minut 
Délka obhajoby   15 – 30 minut, rozhodne předseda maturitní komise 
 
Praktická maturitní zkouška v oboru Mechanik strojů a zařízení pro CNC stroje 
 
Rozsah práce - CNC programování  420 minut 
 
 
Písemná praktická zkouška v oboru Provozní technika 
 
Délka konání    300 minut 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vysokém Mýtě   16. 10. 2020   Zpracovala: Mgr. Iva Suchánková 
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