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Nabídka povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro šk. rok 2020/2021 

 

Dle § 79 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. („školský zákon“) ve znění pozdějších předpisů ředitel školy v souladu 

s prováděcím právním předpisem určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek dle rámcového a školního 

vzdělávacího programu, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. 

Dle § 14 vyhlášky 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, obsahem zkoušky může být více obsahově příbuzných předmětů nebo 

jiných ucelených částí vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu. 

 

Ředitelka SOŠ a SOU Písek určuje tuto nabídku povinných zkoušek profilové části MZ: 

 

Obor Provoz a ekonomika dopravy – 37-41-M/01: 

Český jazyk a literatura           forma: písemná+ústní 

Cizí jazyk(pokud si jej žák zvolil ve společné části MZ)                     forma: písemná+ústní 

Praktická zkouška z odborných předmětů forma: praktická 

Účetnictví a ekonomika  forma: ústní 

Doprava a přeprava a Logistika forma: ústní  

 

Obor Autotronik – 39-41-L/01: 

Český jazyk a literatura           forma: písemná+ústní 

Cizí jazyk(pokud si jej žák zvolil ve společné části MZ) forma: písemná+ústní 

Praktická zkouška z odborného výcviku forma: praktická 

Technologie oprav forma: ústní 

Motorová vozidla forma: ústní 

 

Obor Podnikání (nástavba denní)  - 64-41-L/51: 

Český jazyk a literatura           forma: písemná+ústní 

Cizí jazyk(pokud si jej žák zvolil ve společné části MZ)                                     forma: písemná+ústní 

Praktická zkouška z odborných předmětů forma: praktická 

Účetnictví forma: ústní 

Ekonomika forma: ústní 

 

Obor Stavební provoz (nástavba denní) – 36-44-L/51: 

Český jazyk a literatura           forma: písemná+ústní 

Cizí jazyk(pokud si jej žák zvolil ve společné části MZ)                                      forma: písemná+ústní 

Praktická zkouška z odborných předmětů forma: praktická 

Stavební provoz forma: ústní 

Technologie forma: ústní 

 

     Obor Dřevařská a nábytkářská výroba (nástavba denní) – 33-42-L/51: 

Český jazyk a literatura           forma: písemná+ústní 

Cizí jazyk(pokud si jej žák zvolil ve společné části MZ)                                     forma: písemná+ústní 

Praktická zkouška z odborných předmětů forma: praktická 

Technologie forma: ústní 

Konstrukce forma: ústní 

 

 

 

      V Písku dne 26.10.2020                                                  Ing. Zuzana Sýbková  

                                                                                          ředitelka školy 
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