Maturitní zkouška ve školním roce 2022/2023
Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné a profilové. Pro úspěšné složení maturitní
zkoušky je nutné, aby žák uspěl z povinných zkoušek v obou těchto částech.

Společná část maturitní zkoušky
Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou český jazyk a literatura, cizí jazyk 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 buď cizí jazyk, nebo matematiku.
Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se
rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován.
Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník
středního vzdělávání.
Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky, skládají se
ze tří částí: písemné práce, didaktického testu a ústní zkoušky. Dílčí zkoušky konané formou písemné
práce a ústní zkoušky nejsou již administrovány centrálně, nejsou součástí společné části maturitní
zkoušky, ale stávají se zkouškami profilové části.
Ve společné části maturitní zkoušky může žák konat maximálně 2 nepovinné zkoušky a to jiné než v
části povinné, Jedná se o tyto předměty: Matematika nebo cizí jazyk a matematika rozšiřující.
Hodnocení didaktického testu má pouze dvě podoby - uspěl nebo neuspěl.

Profilová část maturitní zkoušky pro obor Stavebnictví
Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část maturitní
zkoušky úspěšně.
Pro maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 stanovil ředitel školy v souladu s uvedenými
právními předpisy nabídku povinných zkoušek profilové části a způsob jejich hodnocení. Ke zkouškám
profilové části zkoušky byla schválena témata.

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023
Český jazyk a literatura – písemná práce z českého jazyka a literatury.
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální
rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 120 minut + 25 minut na vysvětlení témat a volbu zadání.
Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně
před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.
Český jazyk a literatura – ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí
Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu s rámcovým a školním
vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam nejméně 60 literárních děl.
Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii si žák připraví vlastní seznam literárních
děl v počtu 20.

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího
úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující
znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
Délka přípravy na zkoušku je 15 minut, délka zkoušky rovněž 15 minut.
Při celkovém hodnocení zkušebního předmětu český jazyk a literatura tvoří hodnocení písemné práce
40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 %.
Anglický jazyk – písemná práce z anglického jazyka
Písemnou prací z anglického jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém
minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání.
Pro písemnou práci z anglického jazyka ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům
zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po
zahájení zkoušky 1 zadání zvolí.
Anglický jazyk – ústní zkouška z anglického jazyka před zkušební maturitní komisí
Pro ústní zkoušku z anglického jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím
programem stanovil 20 témat.
Ústní zkouška z anglického jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitímpracovního
listu obsahujícího více zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listuje i zadání ověřující
znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.
Délka přípravy na zkoušku je 15 minut, délka zkoušky rovněž 15 minut.
Při celkovém hodnocení zkušebního předmětu anglický jazyk tvoří hodnocení písemné práce 40 % a
hodnocení ústní zkoušky 60 %.
Pozemní stavby nebo Dopravní stavby
Tato zkouška je konána formou ústní zkoušky před maturitní komisí a zahrnuje učivo z předmětu
pozemní stavby nebo dopravní stavby na základě volby zaměření na začátku 3. ročníku. Ředitel pro
tuto zkoušku stanoví 20 – 30 témat.
Délka přípravy na zkoušku je 15 minut, délka zkoušky rovněž 15 minut.
Stavební konstrukce
Tato zkouška je konána formou ústní zkoušky před maturitní komisí a zahrnuje učivo z předmětu
stavební konstrukce a stavební mechanika. Ředitel pro tuto zkoušku stanoví 20 – 30 témat.
Délka přípravy na zkoušku je 15 minut, délka zkoušky rovněž 15 minut.
Praktická zkouška z odborných předmětů
Tato zkouška je dvoudenní. Jeden den žáci zpracovávají ve formě výkresové dokumentace
zadání z oblasti pozemních staveb nebo dopravních staveb a druhý den výpočet konstrukce s
výkresovou dokumentací z oblasti stavebních konstrukcí.
Výsledná známka je určena na základě výsledků v jednotlivých dnech, kdy v každém z těchto dnů žáci
zpracovávají samostatné zadání.
Volbu povinných a nepovinných zkoušek části společné i profilové provede žák podáním
přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy a to nejpozději do 1. 12. 2022.

