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1. PLATNÉ PŘEDPISY
Ukončování st udia probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odbor ném a jiném vzdělá vání (školský zákon)
v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podm ínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách matur itní zk ouškou v aktuálním
znění.

2. MATURITNÍ TŘÍDY
Maturitní zkoušku ve školním roce 201 7/2018 budou absol vovat :
 2 tř ídy na Školní ulici – 4. A, 4. BC.
 1 tř ída na Mor avském náměst í – 4. MS.

Třída

Třídní učitelka

Obor

4. A

Ing. Irena Saňáková

23-41- M/01 Stroj írenství

4. BC

Mgr. Petra Čiklová

4. MS

Ing. Marcela Ťulpová

16-02- M/01 Pr ůmyslová ekologie
63-41- M/02 Obchodní akademie
23- 45-L/01 Mechanik seřizovač

3. SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
a) Dílčí zkouška f ormou písemné práce z českého jazyka a liter atury:
11. dubna 2018
b) dílčí zkoušky f ormou didaktického testu:

2. května – 9. května 2018

c) dílčí zkoušky f ormou písemné práce:

2. května – 9. května 2018

d) dílčí zkoušky úst ní f ormou a obhajobou matur itní práce před zkušební komisí:
Třída

Termín konání
4. A

21. – 22. 5. 201 8

4. BC (B)

30. – 31. 5. 201 8

4. BC (C)

28. – 29. 5. 201 8

4. MS

23. – 25. 5. 201 8

4.

PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ODBORNÝCH
PŘEDMĚTŮ

Třída

Obor

4. A

23-41- M/01 Stroj írenství

4. BC (B) 16-02- M/01 Pr ůmyslová ekologie
4. BC (C) 63-41- M/02 Obchodní akademie

4. MS

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

5.

Datum

Datum

a předmět

a předmět

17. 4. 2018

19. 4. 2018

SPS

STT

10. 4. 2018

12. 4. 2018

EUS

OZE

16. 4. 2018

18. 4. 2018

UCE, EKO

UCE, EKO

10., 12. a 13. 4. 201 8
ODV

ÚSTNÍ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Třída 4. A – Strojírenst ví
Termín:

21. – 22. 5. 201 8

Místo konán í:

učebna č. 31
(př ípravu učebn y zajist í Ing. Irena Saňáková )

Složení komise:
Předsedkyně:
Místopředseda:
Třídní učit el:

Ing. Pavla Melková (SOŠp a SO Us Prost ějov)
Ing. Hana Sochová
Ing. Irena Saňáková

Předmět

Zkoušející

Přísedící

Jazyk český a literatura dílčí část společné části

Ing. Marcela Ťulpová

Mgr. Jan Fr nka

Mgr. Petra Čiklová

Mgr. Jana W eigelová

Ing. Klára Valouchová

Ing. Stanislav Bezděk

Ing. Stanislav Bezděk

Ing. Klára Valouchová

MZ konaná ústní f ormou
Anglick ý jazyk - díl čí část
společné část i MZ konaná
ústní f ormou MZ
Stavba a provoz strojů
ústní f orma MZ
Strojírenská technologie
ústní f orma MZ

Třída 4. BC – Průmysl ová ekologie (B)
Termín:

30. – 31. 5. 201 8

Místo konání:

učebna č. 31
(př ípravu učebny zajist í Mgr. Petra Čiklová )

Složení komise:
Předsedkyně:
Místopředseda:
Třídní učit el:

Mgr. Václav Pur (VO Š a SPŠ Šumperk )
Ing. Jiř í Krejčí
Mgr. Petra Čiklová

Předmět

Zkoušející

Jazyk český a literatura dílčí část společné části

Mgr. Jan Fr nka

MZ konaná ústní f ormou

Přísedící
Mgr. Bohumila Eillewa
Sovová

Anglick ý jazyk - díl čí část
společné část i MZ konaná

Mgr. Petra Čiklová

Mgr. Jana W eigelová

Ing. Otto Koláček

Ing. Petr Podsedník

Ing. Marcela Ťulpová

Mgr. Radim Děrda

ústní f ormou MZ
Energeticky úsporné
stavitelst ví
ústní f orma MZ
Životní prostředí
ústní f orma MZ

Třída 4. C – Obchodní aka demie (C)
Termín:

28. – 29. 5. 2018

Místo konání:

učebna č. 31
(př ípravu učebny zajist í Mgr. Petra Čiklová )

Složení komise:
Předsedkyně:
Místopředsedk yně:
Třídní učit elka:

Mgr. Helena Tesařová (VOŠ a SPŠ Šumperk )
Ing. Mar ie Krest ýnová
Mgr. Petra Čiklová

Předmět

Zkoušející

Jazyk český a literatura dílčí část společné části

Mgr. Jan Fr nka

MZ konaná ústní f ormou

Přísedící
Mgr. Bohumila Eillewa
Sovová

Anglick ý jazyk - díl čí část
společné část i MZ konaná

Mgr. Petra Čiklová

Mgr. Jana W eigelová

Mgr. Lucie Chudá

bude upřesněno

Mgr. Jana W eigelová

Mgr. Jaroslava Hartová

Ing. Milena Dvořáková

Ing. Petra Hotová

Ing. Mar ie Krest ýnová

Ing. Petra Hotová

ústní f ormou
Německý jazyk - dílčí
část společné část i MZ
konaná ústní f orma MZ
Ruský jazyk - dílčí část
společné část i MZ konaná
ústní f orma MZ
Ekonomika
ústní f orma MZ
Účetnict ví
ústní f orma MZ

Tř. 4. MS
Termín:

23. – 25. 5. 201 8

Místo konání:

učebna č. 256
(př ípravu učebny zajist í Ing. Marcela Ťulpová )

Složení komise:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učit elka:
Učit elé ODV:

Ing. Miloslav Müller (SOŠp a SOUs Prost ějov)
p. Milan Surma
Ing. Marcela Ťulpová
p. Radek Zaplet al, p. Ondřej Šišma

Předmět

Zkoušející

Jazyk český a literatura dílčí část společné části

Ing. Marcela Ťulpová

MZ konaná ústní f ormou

Přísedící
Mgr. Bohumila Eillewa
Sovová

Anglick ý jazyk - díl čí část
společné část i MZ konaná

Mgr. Zuzana Jančíková

Mgr. Jana W eigelová

MZ konaná f ormou

Ing. Hana Sochová

p. František Pospíšil

obhajoby MP před

Ing. Klára Valouchová

(HOPAX, s.r.o.)

Ing. Petr Chrudina

Ing. Hana Sochová

ústní f ormou
Strojírenst ví

zkušební komisí
Technologi e
ústní f orma MZ

6.

ZADÁNÍ PRO MATURITNÍ ZKOUŠKY

Termíny:






Odevzdání zadá ní praktické maturitní zkoušky
T.: do 30. 3. 2018
Odevzdání matur itních otázek pro ústní zkoušku z odborných předmětů
T.: do 30. 3. 2018
Odevzdání pracovních listů a seznamů četby žáků pro dílčí zkoušky konané
ústní f ormou - CJL
T.: do 30. 3. 2018
Př ípr ava 3. část í (školních) pracovních listů pro dílčí zkoušky konané ústní
f ormou - CIJ
T.: do 3. 4. 2018
Př ípr ava prot okolů o písemné maturitní zkoušce
T.: 1 týden před konáním zkoušek

POZN.: Školní části pracovních listů budou uloženy u předsedy PK CIJ
a u zástupk yně ředit ele, a to v elektronické podobě. Po obdr žení 1., 2. a 4. část í
pracovních
listů
z CZVV
(Centra
pro
zj išťování
výsledků
vzdělávání)
prostřednict vím systému CERTIS předseda ( popř. m íst opředseda PK CIJ)
pracovní list y zkompletuje a př ipraví pro maturitní zkoušku.
Za všechna zadání
předmětových komi sí .

a

7.

termíny

zodpoví dají

vyučující

a

předsedové

ORGANIZAČNÍ ÚKOLY

 Termín pedagogické porad y matur itních tř íd: 4. A, 4. BC, 4. MS
T.: 25. dubna 201 8
 Nástup na maturit ní volno: 4. A, 4. BC, 4. MS
T.: 26. – 27. dubna 2018 a - 16. – 18. května 2018
 Slavnost ní předávání všech maturitních vysvědčení:
T.: 7. června 2018 od 15: 00 hod v koncertní síni
v Uničově
(př ípadně
v kinosále
na
Moravském
náměst í).

8.

PŘÍPRAVA VEŠKERÉ DOKUMENTACE K ÚSTNÍM

ZKOUŠKÁM PROFILOVÉ A SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ
ZKOUŠKY
Soubor y následuj ící dokumentace pro stálé členy komise:
-

Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka
Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky
Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka
Záznam průběhu ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury
a cizích jazyků
Přehled prospěchu
Harmonogram ústních maturitních zkoušek
Maturitní okruhy z profilových předmětů
Seznam literárních děl žáků pro dílčí zkoušku

T.: 1 týden před zahájením ústních maturitních zkoušek
Z.: třídní učitelé ve spolupráci s vedením školy
Příprava tiskopisů a protokolů pro praktické zkoušky profilové části maturitních zkoušek:
T.: 1 týden před zahájením praktické části maturitních zkoušek
Z.: zkoušející

9. HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ
ZKOUŠKY
Hodnocení každé zkoušky prof ilové části se provádí podle klasif ikační stupnice:
a)
b)
c)
d)
e)

1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný.

Hodnocení všech dílčích zkoušek je prováděno v souladu s př ílohou č. 9. 4
Hodnocení a klasif ikace žáků Př ír učky kvalit y.
HODNOCENÍ ÚSTNÍ CH ZKOUŠEK
Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm klasif ikační st upnice
uvedeným pod písm enem a) až d).
HODNOCENÍ OBHAJOBY MP PŘ ED ZKUŠEBNÍ KO MI SÍ
Pro úspěšné

vykonání

matur itní

zkoušky

musí

žák

úspěšně

odprezentovat

maturitní práci před zkušební komisí.
Kritér ia hodnocení obhajoby matur itní pr áce:
1.
2.
3.
4.

Úroveň počítačové prezentace.
Projev žáka.
Dodržení časového limitu.
Zodpovězení dotazů oponentovi a reakce na doplňující otázky členů.

Váha jednot livých hodnocení:
Kritéria hodnocení

Váha známk y v konečném
hodnocení

souhrn 1., 2. a 3. kritéria

50%

4. kritérium

50%

Hodnocení obhajoby MP určuje zkušební maturitní komise hlasováním.

HODNOCENÍ PRAKTICKÝCH ZKOUŠEK
Obor: Strojírenst ví (zaměř ení - Počítačová podpora stroj ír enství)
Předmět

Bodové hodnocení

Celkem

Složení zkoušky – soubor př ík ladů a výkresu
(4 typy zadání):
SPS

př íklady - 45 bodů ( minimálně 11 bodů)
výkres – 15 bodů (minimálně 4 body)
- celkem max. 60 bodů (minimálně 15 bodů)

100 bodů

Složení zkoušky – soubor y př ík ladů různých
STT

obt ížnost í (15 t ypů zadání)
- celkem max. 40 bodů (minimálně 10 bodů)

Délka trvání každé dílčí PMZ (SPS i STT) – 360 minut (6 hodin).

Pokud žák nesplní podm ínku minima bodů , bude práce hodnocena nedost atečně
a žák bude konat opr avnou zkoušku z té části, ve které neuspěl.
Hodnocení praktické části MZ se provád í podle klasif ikační st upnice :
Stupeň klasifikace
Výborný

Počet bodů
100 - 85

Chvalitebný

84 - 70

Dobr ý

69 - 50

Dostat ečn ý

49 - 25

Nedostatečný

24 - 0

Obor: Obchodní akademie ( zaměření - Bankovnict ví)
Část zkoušky
Ekonomika a účetni ctví
a Elektroni cká korespondence
Doba tr vání – 360 m inut (6 hod.)
Využití výpočetní techniky
v účetnict ví
Doba tr vání – 180 m inut (3 hod.)

Bodové hodnocení

Celkem

celkem max. 60 bodů
(minimálně 20 bodů)
celkem max. 15 bodů
(minimálně 5 bodů)
celkem max. 25 bodů
(minimálně 7 bodů)

100 bodů

Pokud žák nesplní podm ínku minima bodů, bude práce hodnocena nedost atečně
a žák bude konat opr avnou zkoušku z té části, ve které neuspěl.
Hodnocení praktické části MZ se provádí podle klasif ikační st upnice:
Stupeň klasifikace
Výborný

Počet bodů
100 - 90

Chvalitebný

89 - 76

Dobr ý

75 - 59

Dostat ečn ý

58 - 32

Nedostatečný

31 - 0

Obor: Průmyslová ekologie ( zaměř ení - Nízkoenergetické a pasivní stavitelst ví a
technické využívání OZE)
Předmět
EUS

Bodové hodnocení

Celkem

celkem max. 30 bodů (minimálně 10 bodů)

Délka trvání dílčí PMZ – 180 minut (3 hodiny).
80 bodů
OZE

celkem max. 50 bodů (minimálně 15 bodů)

Délka trvání dílčí PMZ – 240 minut (4 hodiny).

Pokud žák nesplní podm ínku minima bodů, bude práce hodnocena nedost atečně
a žák bude konat opr avnou zkoušku z té části, ve které neuspěl.
Hodnocení praktické části MZ se provádí podle klasif ikační st upnice:
Stupeň klasifikace

Počet bodů

Výborný

80 - 69

Chvalitebný

68 - 57

Dobr ý

56 - 45

Dostat ečn ý

44 -33

Nedostatečný

32 - 0

Obor: Mechanik seřizovač
Žák koná PMZ na pracovišt ích sociálních partner ů školy, většinou se jedná o
pracoviště, na kterých žák absolvoval odborný výcvik. PMZ lze vykonat také na
pracovišt ích školy.
Délka trvání dílčí PMZ – 360 minut (6 hodin).
Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm klasif ikační st upnice
uvedeným pod písm enem a) až d).
Tato hodnocení byl a schválena v jednotlivých komisích odborných předmět ů
a předsedy zkušební ch maturitních komisí:

…………………………………..
datum

…………………………………..
datum

…………………………………..
datum

…………………………………..
datum

…………………………………
podpis předsedy zkušební komise (STR)

…………………………………
podpis předsedy zkušební komise (PEK)

…………………………………
podpis předsedy zkušební komise (OA)

…………………………………
podpis předsedy zkuš ební komise ( MS)

SEZN AM PO UŽI TÝCH ZKR ATEK:
CJL – český jazyk a lit eratura,
CIZ – cizí jazyk / A – anglick ý / N – německý / R - ruský,
MAT – matematika,
SPS – stavba a provoz strojů,
STT – strojírenská technologie,
EUS – energeticky úsporné stavitelst ví,
SZB – st avby a zař ízení budov,
OZE – obnovitelné zdroje energie,
EKO – ekonomika,
UCE – účetnict ví,
ODV – odborný výcvik ,
STR – stroj írenst ví,
DT – didaktick ý test ,
PP – písem ná práce ,
UZ – ústní zkouška ,
PMZ – praktická maturitní zkouška ,
MP – matur itní práce ,

