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V souladu s § 79 odst.1 zákona 284/2020 a § 14 vyhlášky 405/2020 stanoví ředitel školy 
nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním 
roce 2020-2021: 

 

Pro všechny studijní obory: 
Povinný předmět český jazyk a literaturapísemná a ústní zkouška 
Povinně volitelný předmět cizí jazykpísemná a ústní zkouška 
(Povinný pro žáky, kteří si ve společné části MZ zvolili zkoušku z cizího jazyka) 

 
Další předměty maturitní zkoušky v závislosti na oboru studia: 
  
Pro studijní obor Technické lyceum: 
1. povinný předmět maturitní práce z odborných předmětů a její obhajoba 
2. povinný předmět matematika – ústní zkouška 
3. povinný předmět  povinná volba z předmětů:  fyzika 
  deskriptivní geometrie 
  chemie 
  architektura a umění 
  stavebnictví 
  programování a výpočetní technika 
  elektrotechnika 

- všechny volby 3. předmětu jsou ústní zkoušky 

 
nepovinné předměty maximálně 2 ústní zkoušky 

volba z předmětů:  fyzika 
 chemie  
 deskriptivní geometrie 
 odborné zaměření 

 
 
Pro studijní obor Pozemní stavitelství: 
1. povinný předmět  maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí 
2. povinný předmět pozemní stavitelství – ústní zkouška 
3. povinný předmět stavební konstrukce – ústní zkouška  
 
nepovinné předměty maximálně 2 ústní zkoušky 

volba z předmětů:  matematika 
 fyzika 
 deskriptivní geometrie 
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Pro studijní obor Strojírenství: 
1. povinný předmět maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí 
2. povinný předmět stavba a provoz strojů – ústní zkouška 
3. povinný předmět podle zaměření: strojírenská technologie / technická zařízení budov – 
 ústní zkouška  
 
nepovinné předměty maximálně 2 ústní zkoušky 

volba z předmětů:  matematika 
 fyzika 

 
 
Pro studijní obor Nábytkářská a dřevařská výroba: 
1. povinný předmět maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí 
2. povinný předmět technologie – ústní zkouška 
3. povinný předmět konstrukce – ústní zkouška  
 
nepovinné předměty maximálně 2 ústní zkoušky 
 volba z předmětů:  matematika 
  fyzika 

 
 
 
 
 

v Táboře 27. 10. 2020 Ing. Marcel Gause, ředitel školy 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
Společná část maturitní zkoušky je dána úpravou školského zákona č. 284/2020 a vyhlášky 
č. 405/2020.   
Podrobné informace zveřejnil CERMAT na www.cermat.cz  
Naleznete je též na www.msmt.cz  
 

 
 Mgr. Trávníčková, zástupkyně ředitele 
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