
 
 

 

Stanovení maturitních předmětů profilové část maturitní zkoušky pro 

rok 2023 
 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o 
bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném 
znění určuji nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního 
vzdělávacího programu takto: 
 
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní 
zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák 
získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní 
zkoušky.  

Společná část maturitní zkoušky  

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou: 

1) český jazyk a literatura, 
2) cizí jazyk (anglický, německý, ruský, španělský, francouzský) 
3) a matematika.  

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé 
zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů 
uvedených výše bod bodem  2) a 3). Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou 
didaktického testu. Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným 
zkouškám ze zkušebních předmětů podle bodu 2) a 3) a ze zkušebního předmětu matematika 
rozšiřující. Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil 
poslední ročník středního vzdělávání. 

Profilová část maturitní zkoušky 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si 
žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího, a z dalších 
3 povinných zkoušek uvedených níže samostatně pro každý obor. 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce 
a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. 

Povinné zkušební předměty profilové části: 

▪ český jazyk a literatura 
▪ cizí jazyk (pokud si žák cizí jazyk zvolil ve společné části) 
▪ 3 odborné předměty dle studijního oboru: 

  



 
 

 

Pro obor 26-41-M/01 Elektrotechnika – zaměření slaboproud 

1. ESO - Elektronické součástky a obvody 
2. Předmět dle odborných bloků 

• PZS  - Poplachová a zabezpečovací systémy 
• MET - Mechatronika 

3. Jednodenní praktická maturitní zkouška z odborných předmětů nebo 
 dlouhodobá maturitní práce z odborných předmětů s obhajobou 
 
Pro obor 26-41-M/01 Elektrotechnika – zaměření silnoproud 

1. PEP - Průmyslová elektronika a pohony 
2. EEN - Energetika 
3. Jednodenní praktická maturitní zkouška z odborných předmětů nebo 

 dlouhodobá maturitní práce z odborných předmětů s obhajobou 
 
Pro obor 26-41-M/01 Elektrotechnika – IOT 

1. IOT – Internet věcí 
2. ESO - Elektronické součástky a obvody 
3. Dlouhodobá maturitní práce z odborných předmětů s obhajobou 

 
Pro obor 18-20-M/01 Informační technologie – vývoj aplikací a správa systémů 

1) IKT – Informační a komunikační technologie 
2)  

a) VAP – Vývoj aplikací 
b) SPS – Správa systémů 

3) Dlouhodobá maturitní práce z odborných předmětů s obhajobou 
 
Pro obor 18-20-M/01 Informační technologie – Podnikání v IT 

1. EKM – Ekonomika a marketing 
2. IKT – Informační technologie v podnikání 
3. Jednodenní praktická maturitní zkouška z odborných předmětů 

  
Pro obor 78-42-M/01 Technické lyceum 

1. MAT – Matematika 
2. Předmět dle odborných bloků 

• KYB - Kybernetika  
• ETA – Elektrotechnika 
• EKA - Ekonomické aplikace 
• WWA – webdesign a webové aplikace 

3. Dlouhodobá maturitní práce z odborných předmětů s obhajobou 
 
 
 
V Plzni  dne 30. září  2022 Mgr. Jan Syřínek, v.r. 

 ředitel školy 
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