
Stanovení předmětů společné části maturitní zkoušky  

Ředitelka školy určila podle § 78 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle 

vyhlášky č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou, v platném znění, zkušební předměty společné části maturitní zkoušky ve 

školním roce 2017/2018, předměty, ze kterých si žáci zvolí jeden, z něhož budou konat 

maturitní zkoušku:  

anglický jazyk nebo německý jazyk nebo matematika  

V Mostě dne 1. září 2017  

PaedDr. Hana Praženicová v. r. 

ředitelka školy  

  

  

Organizační zabezpečení docházky žáků 4. ročníků do 

školy ve školním roce 2017/2018  

Ředitelka školy rozhodla dle § 164 odst. 1 písm. a) z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, že žákům 4. ročníků bude vydáno 

ročníkové vysvědčení dne 30. dubna 2018. Dnem 30. dubna 2018 je ukončena výuka žáků 4. 

ročníků dle rozvrhu, žáci již školu nenavštěvují, účastní se dle harmonogramu maturitních 

zkoušek (písemné zkoušky společné části MZ, ústní zkoušky společné a profilové části MZ).  

Třídní učitelé s tímto opatřením prokazatelně seznámí žáky do 31. března 2018, což žáci 

stvrdí podpisem v prezenční listině.  

V Mostě dne 1. září 2017  

PaedDr. Hana Praženicová v. r. 

ředitelka školy  

  

  

  

  



Maturitní zkoušky SOŠGS Most ve školním roce 2017/2018  

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s 

maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.  

 

Termíny maturitních zkoušek ve školním roce 2017/2018                                                

Jarní zkušební období -  pro všechny obory 

Podzimní zkušební období  - pro všechny obory 

  

do   20. 6. 2018   musí být odevzdané přihlášky k MZ ředitelce školy  

do   30. 6. 2018   odevzdání seznamu literárních děl ředitelce školy  

od    7. 9. 2018   PRAKTICKÁ ZKOUŠKA – profilová část MZ  

1. – 10. 9. 2018   PÍSEMNÉ ZKOUŠKY společné části MZ  

od  12. 9. 2018   ÚSTNÍ ZKOUŠKY společné i profilové části MZ  

Další informace na www.novamaturita.cz  

 

 

Společná část maturitní zkoušky  

Všichni žáci konají zkoušku z českého jazyka a literatury, dále si volí druhý předmět, a to 

anglický jazyk nebo německý jazyk nebo matematiku. Zkouška z českého jazyka a literatury 

a cizího jazyka se skládá z dílčích zkoušek: didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky 

před zkušební maturitní komisí. Zkoušku z matematiky tvoří didaktický test.  

 

 

---- 4. 9.  2017   zadání témat maturitní práce pro volbu žáků oboru Technického lycea             

do 24.11. 2017   musí být odevzdané přihlášky k MZ ředitelce školy  

do  25. 10. 2017  výběr tématu maturitní práce (pouze TL)  

do  31. 3. 2018   odevzdání seznamu literárních děl ředitelce školy  

do  31. 3. 2018  termín odevzdání maturitní práce (pouze TL)                                         

od  23. 4. 2018  PRAKTICKÁ ZKOUŠKA                                                                      

od  21. 5. 2018  OBHAJOBA MP – profilová část MZ                                                     - 

----od 3. 4. 2018  PÍSEMNÁ ZKOUŠKA z českého jazyka                                                                           

2. – 15. 5. 2018   PÍSEMNÉ ZKOUŠKY společné části MZ                                                          

21 –30. 5. 2018   

  

ÚSTNÍ ZKOUŠKY společné i profilové části MZ  

http://www.novamaturita.cz/
http://www.novamaturita.cz/


 

Stanovení předmětů společné části maturitní zkoušky  

Ředitelka školy stanovila podle § 78 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle 

vyhlášky č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou, v platném znění, zkoušky společné části maturitní zkoušky ve školním 

roce 2017/2018:  

1. Český jazyk a literatura  

2. Anglický jazyk či německý jazyk nebo matematika  

  

Společná část MZ  

Témata pro zpracování školních úloh společné části MZ z cizích jazyků a českého 

jazyka  

Seznam četby pro třídy  L4, S4K, S4E, E4D seznam četby 2017-2018  

Anglický jazyk L4, S4E, S4K  ANJ UZ SCMZ  

Německý jazyk L4  NEJ UZ SCMZ    

Profilová část maturitní zkoušky  

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek. Formu zkoušek profilové 

části maturitní zkoušky určuje ředitelka školy.  

Legislativní zázemí nové maturitní zkoušky tvoří zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění 

(školský zákon) a vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 

středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.  

Stanovení předmětů profilové části maturitní zkoušky  

Ředitelka školy stanovila podle § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle 

vyhlášky č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou, v platném znění, zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním 

roce 2017/2018.   

http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/seznam_cetby.doc
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/ANJ_SCMZ.doc
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/ANJ_SCMZ.doc
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/ANJ_SCMZ.doc
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/NEJ_SCMZ.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/NEJ_SCMZ.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/NEJ_SCMZ.docx
http://www.gymmost.cz/maturity/vyhlaska2012.pdf
http://www.gymmost.cz/maturity/vyhlaska2012.pdf


Profilová část MZ  

Nabídka povinných zkoušek profilové části MZ  

78-42-M/01 Technické lyceum  

Předmět  
Forma 

zkoušky  
Příloha  

Informační a komunikační technologie  

Ústní zkouška 

před zkušební 

maturitní 

komisí  

IKT TL  

  

MAT TL  

FYZ TL  

DEG ANJ 

TL, 

CHE_TL, 

NEJ TL  

Praktická zkouška z odborných předmětů 

(IKT, CAD) nebo Maturitní práce  

Praktická 

zkouška nebo 

obhajoba před 

zkušební 

maturitní 

komisí  

PRA TL . MP 

   MP 

 

 

23-41-M/01 Strojírenství s využitím výpočetní techniky 

Předmět  Forma zkoušky  Příloha  

Stavba a provoz strojů  

Ústní zkouška před 

zkušební maturitní 

komisí  

SPS   

Strojírenská technologie  

Ústní zkouška před 

zkušební maturitní 

komisí  

STT  

Praktická zkouška z odborných předmětů 

(SPS, STT, CAD, KOM)  
Praktická zkouška  

PRA SV 

  

 

 
 

 

23-41-M/01 Strojírenství – Síťový analytik ve strojírenství 

Předmět                                                               Forma zkoušky       Příloha   

http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/IKT_TL.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/IKT_TL.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/IKT-L4.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/IKT-L4.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/MAT-TL.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/MAT-TL.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/FYZ_TL.doc
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/FYZ_TL.doc
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/DEG-TL.doc
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/DEG-TL.doc
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/ANJ_TL.doc
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/L4_MZ_2017_ANJ.doc
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/L4_MZ_2017_ANJ.doc
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/CHE_TL.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/NEJ_TL.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/NEJ_TL.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/PRAKT_Z-TL.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/PRAKT_Z-TL.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/SPS.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/SPS.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/STT.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/STT.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/PRAKT_Z_STR.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/PRAKT_Z_STR.docx


Technologie výroby a kontroly 

Ústní zkouška před 

zkušební maturitní 

komisí  

TVK  

Informační a komunikační technologie 

Ústní zkouška před 

zkušební maturitní 

komisí  

ICT  

Praktická zkouška z odborných předmětů 

(NŘS, GRP)  Praktická zkouška  

PRA SA 

  

 

  

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

Předmět                                                               Forma zkoušky       Příloha 

Podniková ekonomika 

Ústní zkouška před 

zkušební maturitní 

komisí  

POE  

Strojírenská výroby 

Ústní zkouška před 

zkušební maturitní 

komisí  

SV  

Praktická zkouška z odborných předmětů 

(UCT, OBK)  
Praktická zkouška  

PRA EP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/TKV.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/TKV.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/ICT_SA.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/ICT_SA.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/PRA_SA.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/PRAKT_Z_STR.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/POE_EP.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/POE_EP.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/SV_EP.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/SV_EP.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/PRA_EP.docx


Nabídka nepovinných zkoušek profilové části MZ  
Předmět/Obor  Forma zkoušky  Příloha  

Cizí jazyk/Technické lyceum,  Ekonomika a 

podnikání, Strojírenství 

Ústní zkouška 

před zkušební 

maturitní komisí  
NEJ  ANJ  

MAT NEP   

 

Fyzika/Technické lyceum  

Ústní zkouška 

před zkušební 

maturitní komisí  
FYZ TL  

Ústní 

zkouška před 

zkušební 

komisí 

Fyzika/ Strojírenství   FYZ_S    

Mechanika/Strojírenství  

Ústní zkouška 

před zkušební 

maturitní komisí  
MEC  

Informační a komunikační technologie/ 

Strojírenství, Ekonomika a podnikání  

Ústní zkouška 

před zkušební 

maturitní komisí  

IKT 

STR,EP,  

  

  

V Mostě dne 1. září 2017  

PaedDr. Hana Praženicová v. r., ředitelka školy   

  

  

  

  

 

  

  

  

http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/NEJ_NEP.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/NEJ_NEP.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/ANJ_NEP.doc
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/ANJ_NEP.doc
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/ANJ_NEP.doc
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/MAT_TL_STR_EP.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/MAT_TL_STR_EP.docx
http://77.237.129.147/wp-content/uploads/2012/10/FYZ-TL_NEP.doc
http://77.237.129.147/wp-content/uploads/2012/10/FYZ-TL_NEP.doc
http://77.237.129.147/wp-content/uploads/2012/10/FYZ_S_NEP.doc
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/MEC_NEP.doc
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/MEC_NEP.doc
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/IKT_S4_E4.docx
http://www.spsasosgsmost.cz/spsmost/2017/IKT_S4_E4.docx

