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INFORMACE   PRO   ŽÁKY  O   PROFILOVÉ  ČÁSTI 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

školní rok 2020/21, včetně formy a témat 
 

 

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

maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 

Profilová  část  maturitní zkoušky se skládá z českého jazyka a literatury konané formou 

písemné práce a formou ústní zkoušky, ze zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné 

práce a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní 

zkoušky zvolil cizí jazyk a ze 3 povinných zkoušek z oblasti odborného vzdělávání. Žák může 

dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky 

stanovené ředitelem školy.   

Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny 

povinné zkoušky, které jsou její součástí. 

 

Obor: Agropodnikání  41-41-M/01 
 
Povinné zkoušky: 

1. Český jazyk a literatura 

    forma – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

2. Cizí jazyk (pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí       

    jazyk 

    forma - písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

3. Odborné zemědělské předměty (pěstování rostlin, chov zvířat, vinohradnictví, vinařství) –      

    ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

4. Odborné ekonomické předměty (ekonomika a podnikání, účetnictví) – ústní zkouška před  

    zkušební maturitní komisí 

5. Soubor odborných předmětů (praxe, pěstování rostlin, chov zvířat, ekonomika a podnikání,  

    účetnictví, základy mechanizace, ochrana rostlin, vinohradnictví) – praktická zkouška 

 

Nepovinnou zkoušku mohou žáci konat z předmětu:  

     

- matematika – forma – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí    

- anglický jazyk – forma – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí    

- německý jazyk – forma – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí    

- informační a komunikační technologie – forma – ústní zkouška před zkušební maturitní  

  komisí 

- biologie – forma – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí     

- chemie – forma – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

Datum: 7. 9. 2020 

 

                                                                                         ……………………… 

Ing. Josef Brouček 

      ředitel školy 


