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Stanovení profilových zkoušek a nepovinných profilových zkoušek 

MZ 2022 

Na základě § 79 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. ze dne 24. 9. 2004 o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 19 vyhlášky 177/2009 Sb., 

o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve 

znění pozdějších předpisů určuji nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části 

maturitní zkoušky 2021: 

Profilová část maturitní zkoušky pro obor   

82-41-M/11 Design interiéru 

Povinné zkoušky:    forma      termín 

1. Dějiny výtvarné kultury                 ústní zkouška                                                    16. – 20. 5. 2022 

příprava 15 minut, zkoušení 15 minut 

2. Technologie a konstrukce nábytku              ústní zkouška                                      16. – 20. 5. 2022 

příprava 15 minut, zkoušení 15 minut 

3. Design interiéru                          praktická zkouška                    5. 4. – 6. 5. 2022 
 

4. Český jazyk a literatura  písemná zkouška               duben 2022 
délka - 110 minut vč. času na volbu zadání 
min. rozsah textu 250 slov 
počet zadání 4 
forma vypracování: rukopis 
 
ústní zkouška       16. – 20. 5. 2022 
příprava  15 minut, zkoušení 15 minut 

 
5. Anglický jazyk (volitelně cizí jazyk x matematika)  

     písemná zkouška               duben 2022 

                                                              délka  80  minut vč. času na volbu zadání 

                                                             min. rozsah textu 200 slov 

počet zadání 2 
forma vypracování: rukopis 
 
ústní zkouška         16. – 20. 5. 2022 
příprava 15 minut, zkoušení 15 minut 
 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky (AJ) podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání 

maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním 

zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném 

vykonání standardizované jazykové zkoušky. 



2021-2022 

 

Profilová část maturitní zkoušky pro obor   

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva 

 

Povinné zkoušky:    forma      termín 

1. Dějiny výtvarné kultury                ústní zkouška                                                    23. – 27. 5. 2022 

příprava 15 minut, zkoušení 15 minut 

 

2. Technologie a konstrukce nábytku        ústní zkouška                               23. – 27. 5. 2022 

příprava 15 minut, zkoušení 15 minut 

 

 

3. Praktická zkouška z odborného výcviku   praktická zkouška           5. 4. – 6. 5. 2022 
 
 

4. Český jazyk a literatura  písemná zkouška                duben 2022 
délka - 110 minut vč. času na volbu zadání 
min. rozsah textu 250 slov 
počet zadání 4 
forma vypracování: rukopis 
 
ústní zkouška          23. – 27. 5. 2022 
příprava  15 minut, zkoušení 15 minut 
 

 

5. Anglický jazyk (volitelně cizí jazyk x matematika)  

  
     písemná zkouška                 duben 2022 

délka  80  minut vč. času na volbu zadání 
min. rozsah textu 200 slov 
počet zadání 2 
forma vypracování: rukopis 
 
ústní zkouška            23. – 27. 5. 2022 
příprava 15 minut, zkoušení 15 minut 
 
 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky (AJ) podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání 

maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním 

zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném 

vykonání standardizované jazykové zkoušky. 

 



2021-2022 

Profilová část maturitní zkoušky pro obor   

82-51-L/06  Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 

 

Povinné zkoušky:    forma      termín 

1. Stavba hudebních nástrojů                ústní zkouška                                               23. – 27. 5. 2022 

příprava 15 minut, zkoušení 15 minut 

 

2. Technologie a materiály                   ústní zkouška                                            23. – 27. 5. 2022 

příprava 15 minut, zkoušení 15 minut 

 

 

3. Praktická zkouška z odborného výcviku   praktická zkouška       5. 4. – 6. 5. 2022 
 
 

4. Český jazyk a literatura  písemná zkouška               duben 2022 
délka - 110 minut vč. času na volbu zadání 
min. rozsah textu 250 slov 
počet zadání 4 
forma vypracování: rukopis 
   
ústní zkouška         23. – 27. 5. 2022 
příprava  15 minut, zkoušení 15 minut 

 
 

5. Anglický jazyk (volitelně cizí jazyk x matematika)  

  
     písemná zkouška               duben 2022 

délka  80  minut vč. času na volbu zadání 
min. rozsah textu 200 slov 
počet zadání 2 
forma vypracování: rukopis 
 
ústní zkouška         23. – 27. 5. 2022 
příprava 15 minut, zkoušení 15 minut 

 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky (AJ) podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání 

maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním 

zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném 

vykonání standardizované jazykové zkoušky. 

 



2021-2022 

 

Nabídka nepovinných zkoušek 

 

studijní obory: 

82-41-M/11 Design interiéru 

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva 

82-51-L/06  Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 

 

Nepovinné zkoušky:    forma     termín 

1. Výtvarná příprava  písemná zkouška  duben  2021              

   

2. Ekonomika   písemná zkouška  duben 2021 

 

 

 

 

 

 

  

 

V Hradci Králové  dne 24. 9. 2021      ……………………………………………………  

        Ing. Jan Opitz, ředitel školy 


