
 
 
 

V návaznosti na Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy č.j. MSMT -3267/2021-1, věcného záměru úprav maturitní 
zkoušky 2021 a  dalších metodických  doporučení a záměrů MŠMT 
ředitelka školy rozhodla o  povinných zkouškách profilové části maturitní 
zkoušky na rok 2020- 2021: 
 
 

 Počítačová grafika ve strojírenství  23-41-M/01 
 
Společná část    český jazyk, didaktický test    
     cizí jazyk  X  matematika, didaktický test  
 
Profilová část    1. praktická zkouška – obhajoba práce 

2. Stavba a provoz strojů 
    Mechanika, ústní zkouška, 25 témat 
3. Strojírenská technologie 
    Kontrola a měření, ústní zkouška, 25 témat 
4. Český jazyk a literatura   
     ústní zkouška, 20 témat  - DOBROVOLNÁ 

 
 

 Provozní technika  23-43-L/56 
 
Společná část    český jazyk, didaktický test    
     cizí jazyk  X  matematika, didaktický test  
 
Profilová část 1. Technologie 

    Technická měření,  ústní zkouška, 25 témat 
2. Technologie montáží a oprav 
    Technická mechanika 
    Stroje a zařízení, ústní zkouška, 30 témat 

     3. Praktická písemná zkouška z  technických předmětů  
     4. Český jazyk a literatura   
              ústní zkouška, 20 témat  - DOBROVOLNÁ 
      
 
 
 
 
 
 



 Mechanik strojů a zařízení   23-44-L/01 
 
Společná část    český jazyk, didaktický test    
     cizí jazyk  X  matematika, didaktický test  
 
Profilová část 1. odborné strojírenské předměty -  

   Technologie 
   Strojnictví 
   Technická mechanika 
   Strojírenská technologie, ústní zkouška, 25 témat 

     2. praktická zkouška – CNC programování  
     3. Český jazyk a literatura   
              ústní zkouška, 20 témat  - DOBROVOLNÁ 
      
 
 

Termíny : 
 
Společná část - didaktické testy 
 
 

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky: 
Platí pro všechny žáky s výjimkou žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání 
maturitní zkoušky. 
Čas zahájení přípravy v učebně je  nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních 
učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka 
z konání  zkoušky vyloučit. 
Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na čase jejího zahájení a na jejím průběhu. 
 
 

DATUM 
KONÁNÍ  

ZKUŠEBNÍ 
PŘEDMĚT 

ČAS 
ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT 

24. května 2021 
Matematika  8:00 135 min. 

Anglický jazyk  13:30 110 min. (40 + 70 
min.) 

25. května 2021 Český jazyk a 
literatura  8:00 85 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Náhradní  termín pro didaktické testy – budou se konat na spádové škole 
je určen žákům, kteří se omluví z konání  didaktických testů společné části z důvodu 
onemocnění COVID 19, karantény nebo proto, že vykonávali dobrovolně práce u orgánů 
ochrany veřejného zdraví a poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb. 
 
DATUM 
KONÁNÍ 

ZKUŠEBNÍ 
PŘEDMĚT  

ČAS 
ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY ČASOVÝ LIMIT 

7. července 2021 
Matematika  9:00 135 min. 

Anglický jazyk  14:30 110 min. (40 + 70 
min.) 

8. července 2021 Český jazyk a 
literatura  9:00 85 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profilová část – ústní a praktické zkoušky 
 
Ústní zkoušky profilové části MZ   
  16. 6. -  17. 6. 2021 
 
PRAKTICKÁ  ZKOUŠKA -  Mechanik strojů a zařízení 
  7. 6. 2021  od 7.00 h 
 
PRAKTICKÁ PÍSEMNÁ ZKOUŠKA -  Provozní technika 
  7. 6. 2021  od 8.00 h 
 
OBHAJOBA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE – Počítačová grafika ve strojírenství 
  16. 6. 2021 
 
Příloha: opatření obecné povahy MŠMT  a pokyny MŠMT ke konání Maturitních zkoušek ve 
školním roce 2020/2021 
  
 
Kontaktní osoby pro podávání informací a dotazy:  
Mgr. Iva Suchánková, zástupkyně ředitelky školy 
Mgr. Milena Braiková 
Ing. Pavel Novotný 
 
 
Ve Vysokém Mýtě   29. 3. 2021   Zpracovala:  Mgr. Iva Suchánková 
               ZŘ SŠT  
 
  
                                                                                 Schválila:    Ing. Jitka Jiskrová, MBA 
               ředitelka školy 
 


