
Maturitní a závěrečné zkoušky od 2014 Dne 29.6.2012

Zkratk
a Název oboru dle RVP Název oboru dle ŠVP Kód oboru Stupeň

vzdělání
Délka 
studia  Přijímací zkouška MZ/ZZ Maturitní zkoušky - společná část Maturitní zkoušky- profilová část Zkratk

a

DI Design interiéru Design interiérů 82-41-M/11 M 4

Talentová:                          
Domácí práce+ skica+ 

realistická kresba+                   
prostorová práce

2014, 2016, 
2018..                  

(každý sudý 
rok)

1. český jazyk, 2. cizí jazyk  3. volitelný 
předmět: matematika  4. možnost max. 
3 nepovinných zkoušek          

1.dějiny výtvarné kultury  2. technologie a 
konstrukce nábytku 3. design interiéru - návrh a 
realizace 4. možnost nepovinné zkoušky 
(ekonomika, výtvarná příprava)

DI

DV Průmyslový design Design výrobků 82-41-M/04 M 4

Talentová:                          
Domácí práce+ skica+ 

realistická kresba+                   
prostorová práce

2015, 2017, 
2019..    

(každý lichý 
rok)

1. český jazyk, 2. cizí jazyk  3. volitelný 
předmět: matematika  4. možnost max. 
3 nepovinných zkoušek    

1.dějiny výtvarné kultury  2. technologie a 
konstrukce   3. design výrobku - návrh   a realizace 
4. možnost nepovinné zkoušky (ekonomika, 
výtvarná příprava)

DV

NK Nábytkářská a dřevařská 
výroba 

Navrhování a konstrukce 
nábytku 33-42-M/01 M 4 Český jazyk                                         

Cizí jazyk

2015, 2017, 
2019..    

(každý lichý 
rok)

1. český jazyk, 2. cizí jazyk  3. volitelný 
předmět: matematika  4. možnost max. 
3 nepovinných zkoušek    

1. technologie  2. konstrukce nábytku                                          
3.  technická dokumentace 4. možnost nepovinné 
zkoušky (ekonomika, výtvarná příprava)

NK

NS Nábytkářská a dřevařská 
výroba (nástavba) 

Nábytkářská a dřevařská 
výroba 33-42-L/51 M 2 Český jazyk                                         

Cizí jazyk

2015, 2017, 
2019..    

(každý lichý 
rok)

1. český jazyk, 2. cizí jazyk  3. volitelný 
předmět: matematika  4. možnost max. 
3 nepovinných zkoušek    

1. technologie  2. konstrukce nábytku                                          
3.  technická dokumentace  4. možnost nepovinné 
zkoušky (ekonomika)

NS

SR Uměleckořemeslné 
zpracování dřeva

Uměleckořemeslné 
zpracování dřeva 82-51-L/02 M 4 Talentová:  realistická 

kresba+ zručnost
2014, 2015, 

2016…

1. český jazyk, 2. cizí jazyk  3. volitelný 
předmět: matematika  4. možnost max. 
3 nepovinných zkoušek    

1. dějiny výtvarné kultury 2. technologie a 
konstrukce nábytku 3. praktická zkouška z 
odborného výcviku (návrh a realizace)  4. možnost 
nepovinné zkoušky (ekonomika, výtvarná příprava)                          

SR

HN Uměleckořemeslná stavba 
hudebních nástrojů

Uměleckořemeslná 
stavba hudebních 
nástrojů

82-51-L/06 M 4 Talentová: zručnost + 
pohovor

2014, 2015, 
2016…

1. český jazyk, 2. cizí jazyk  3. volitelný 
předmět: matematika  4. možnost max. 
3 nepovinných zkoušek    

1. technologie a materiály 2. stavba hudebních 
nástrojů 3. praktická zkouška z odborného výcviku 
(návrh a realizace) 4. možnost nepovinné zkoušky 
(ekonomika, výtvarná příprava)  

HN

U Umělecký truhlář a řezbář Umělecký truhlář a 
řezbář 82-51-H/02 VL 3 Talentová:  realistická 

kresba+ zručnost ZZ U

T Truhlář Truhlář 33-56-H/01 VL 3 Bez PZ,                             
na základě prospěchu ZZ T

1. Ředitel školy v souladu s RVP a ŠVP rozhodl, podle §78 školského zákona, odstavce 6 písm. a) a dále odstavce 1 písm. c) až e), že budou žáci  konat 3. povinnou zkoušku z matematiky.

2. Možnost změny v případě legislativních změn.

Závěrečná zkouška dle stávajících předpisů.

Závěrečná zkouška dle stávajících předpisů.

Pozn.: 


	MZ - od 2014

