
Informace o předmětech pro profilovou část maturitní zkoušky ve 
školním roce 2020/2021 

  
Obor Informační technologie  
1) Specializace Počítačová grafika a multimédia  

1. povinná zkouška Tvorba webových stránek praktická zkouška    
2. povinná zkouška Počítačová grafika praktická zkouška      
3. povinná zkouška Český jazyk a literatura písemná a ústní zkouška 
4. volitelná zkouška Cizí jazyk písemná a ústní zkouška 

 2) Specializace Síťový specialista  
  1. povinná zkouška Počítačové systémy praktická zkouška  

2. povinná zkouška Počítačové sítě praktická zkouška  
3. povinná zkouška Český jazyk a literatura písemná a ústní zkouška 
4. volitelná zkouška Cizí jazyk písemná a ústní zkouška 

 Možnost pro žáky navštěvující nepovinný předmět Programování  
1) Specializace Počítačová grafika a multimédia  
  1. povinná zkouška Design a tvorba webu praktická zkouška    (TWS, PGM) 

 2. povinná zkouška Programování praktická zkouška      
3. povinná zkouška Český jazyk a literatura písemná a ústní zkouška 
4. volitelná zkouška Cizí jazyk písemná a ústní zkouška 

 2) Specializace Síťový specialista  
  1. povinná zkouška Počítačové systémy a sítě praktická zkouška     (PSS. POS)  

2. povinná zkouška Programování praktická zkouška      
3. povinná zkouška Český jazyk a literatura písemná a ústní zkouška 
4. volitelná zkouška Cizí jazyk písemná a ústní zkouška 

  
Obor Mechanik elektrotechnik      

1. povinná zkouška dle specializace Komunikační technika nebo Počítače a řídící technika 
ústní zkouška             

  2. povinná zkouška Praktická zkouška z odborného výcviku praktická zkouška  
3. povinná zkouška Český jazyk a literatura písemná a ústní zkouška 
4. volitelná zkouška Cizí jazyk písemná a ústní zkouška 

 
Obor Ekonomika a podnikání – ŠVP Cestovní ruch a rekreologie 

1. povinná zkouška Podnikání v cestovním ruchu obhajoba maturitní práce   (DEU, UCK, UHP, 
OKO, EBC*L, MCR, PRU, GCR)          
2. povinná zkouška Ekonomika a služby cestovního ruchu ústní zkouška      (EAP, GCR, SCR, 
CRP, REK)  
3. povinná zkouška Český jazyk a literatura písemná a ústní zkouška 
4. volitelná zkouška Cizí jazyk písemná a ústní zkouška 
 

  
 

Informace ke konání profilové maturitní zkoušky: 
 

1. délka konání písemné práce z českého jazyka je max. 110 minut včetně doby pro volbu 
zadání a povinný rozsah textu je min. 250 slov.  

 
2. délka konání písemné práce z cizího jazyka je max. 60 minut a povinný rozsah textu je 

min. 200 slov 
 



3. školní maturitní seznam literárních děl v rozsahu 60 děl pro všechny obory studia je 
zveřejněn na webových stránkách školy v sekci PRO STUDENTY / MATURITA 

 
4. kritéria pro sestavení žákovského seznamu 20 literárních děl jsou zveřejněna jako součást 

školního maturitního seznamu literárních děl na jeho konci  
 
5. délka obhajoby maturitní práce z předmětu Podnikání v cestovním ruchu v oboru 

Ekonomika a podnikání – ŠVP Cestovní ruch a rekreologie je stanovena na max. 20 minut 
 
6. žádná písemná zkouška se v tomto školním roce nekoná 
 
7. praktické zkoušky jsou stanoveny takto: 
Obor Mechanik elektrotechnik     
Praktická zkouška z odborného výcviku  
délka praktické zkoušky – 2 dny – 2 x 420 minut 
Obor Informační technologie 
1) Specializace Počítačová grafika a multimédia  
1. povinná zkouška Tvorba webových stránek praktická zkouška    

              délka praktické zkoušky – 2 dny – 2 x 420 minut 
2. povinná zkouška Počítačová grafika praktická zkouška      
délka praktické zkoušky – 2 dny – 2 x 420 minut 
2) Specializace Síťový specialista  

              1. povinná zkouška Počítačové systémy praktická zkouška  
              délka praktické zkoušky – 1 den – 1 x 420 minut 

2. povinná zkouška Počítačové sítě praktická zkouška  
délka praktické zkoušky – 1 den – 1 x 420 minut 
Možnost pro žáky navštěvující nepovinný předmět Programování  
1) Specializace Počítačová grafika a multimédia  

              1. povinná zkouška Design a tvorba webu praktická zkouška    (TWS, PGM) 
              délka praktické zkoušky – 2 dny – 2 x 420 minut 

2. povinná zkouška Programování praktická zkouška    
délka praktické zkoušky – 1 den – 1 x 420 minut   

              2) Specializace Síťový specialista  
              1. povinná zkouška Počítačové systémy a sítě praktická zkouška     (PSS. POS)  
              délka praktické zkoušky – 1 den – 1 x 420 minut   

2. povinná zkouška Programování praktická zkouška      
              délka praktické zkoušky – 1 den – 1 x 420 minut   
 

8. sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka 
maturitní zkoušku z cizího jazyka lze v profilové části nahradit výsledkem standardizované 
zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni 
stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně 
však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

 
 
 
 
 
 
 
V Kolíně dne 27.10.2020                                                                                    Ing.Miloš Hölzl 

                ředitel školy  


