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Podoba a průběh praktické zkoušky z odborných předmětů u MZ 2020/2021 

 
Ředitelka střední školy rozhodla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), ve znění pozdějších právních 

předpisů a v souladu s vyhláškou č. 177 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 

středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších právních předpisů, o úpravě podoby a 

průběhu praktické maturitní zkoušky takto: 

 

Obor vzdělání – Strojírenství: 

Praktická zkouška proběhne písemnou formou - rukopisnou formou (konstrukční část – výpočet a 

technologický postup) a v elektronické podobě (CAD část – výrobní výkres součásti, vytvoření 3D 

modelu a CNC programu). Žáci s PUP, kteří mají v posudku školského poradenského zařízení 

doporučeno konat písemnou zkoušku na počítači, mohou ve všech částech zkoušky využít počítače. 

Praktická zkouška proběhne ve dvou dnech - žák obdrží zadání bezprostředně před zahájením 

zkoušky (všichni žáci obdrží stejné zadání). 

Zkouška trvá max. 240 minut u žáků intaktních, u žáků s PUP se navyšuje o 25 nebo 50 %. 

 

Obor vzdělání – Mechanik strojů a zařízení: 

Praktická zkouška proběhne písemnou formou (konstrukční část – výpočet a technologický postup) 

a v elektronické podobě (CAD část – výrobní výkres součásti a vytvoření 3D modelu). Žáci s PUP, 

kteří mají v posudku školského poradenského zařízení doporučeno konat písemnou zkoušku na 

počítači, mohou ve všech částech zkoušky využít počítače. 

Praktická zkouška proběhne ve dvou dnech - žák obdrží zadání bezprostředně před zahájením 

zkoušky (všichni žáci obdrží stejné zadání). 

Zkouška trvá max. 240 minut u žáků intaktních, u žáků s PUP se navyšuje o 25 nebo 50 %. 

 

Obor vzdělání – Podnikání: 

Praktická zkouška proběhne písemnou formou - rukopisnou formou. Žáci s PUP, kteří mají 

v posudku školského poradenského zařízení doporučeno konat písemnou zkoušku na počítači, 

mohou ve všech částech zkoušky využít počítače. 

Praktická zkouška proběhne v jednom dni - žák obdrží zadání bezprostředně před zahájením 

zkoušky (všichni žáci obdrží stejné zadání). 

Zkouška trvá max. 240 minut u žáků intaktních, u žáků s PUP se navyšuje o 25 nebo 50 %. 

 

Obor vzdělání – Obchodník: 

Praktická zkouška proběhne písemnou formou - rukopisnou formou. Žáci s PUP, kteří mají 

v posudku školského poradenského zařízení doporučeno konat písemnou zkoušku na počítači, 

mohou ve všech částech zkoušky využít počítače. 

Praktická zkouška proběhne v jednom dni - žák obdrží zadání bezprostředně před zahájením 

zkoušky (všichni žáci obdrží stejné zadání). 

Zkouška trvá max. 240 minut u žáků intaktních, u žáků s PUP se navyšuje o 25 nebo 50 %. 

 

 

 

 

 

 

V Šumperku dne 29. 10. 2020    Schválila: Mgr. Irena Jonová 

                                                                                                         ředitelka školy 


