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Organizace a průběh MZ
Organizace a průběh MZ se řídí podle zákona č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Dále se řídí podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních
školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č.
54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb. a vyhlášky č. 371/2012 Sb.
A dále se řídí podle Opatření obecné povahy Č. j. MSMT-3267/2021-3

Doba trvání profilových zkoušek:
Praktická zkouška:
Jednotlivá praktická dílčí část u oboru 39-41-L/02 (ME): 6 hodin
Ústní zkouška:
Vzhledem k povaze ústní zkoušky profilové části, je doba přípravy rozhodnutím předsedy maturitní
komise prodloužena z 15 minut na dobu 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut.

Časový harmonogram jednotlivých ústních zkoušek MZ
Detailní časový harmonogram jednotlivých ústních zkoušek MZ bude zpracován po pedagogické radě za
2. pololetí pro maturující ročníky.

Praktická zkouška
Pro obor 39-41-L/02 (ME) organizaci zajistí vedoucí OV Josef Čížek (od 7.00 hodin)

Písemné práce a didaktické testy
Organizaci zajistí ZŘTV Ing. Jan BRANDA, dle podrobného jednotného zkušebního schématu (JZS) pro
jarní zkušební období MZ v roce 2021.
Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 110 minut,
z toho 40 minut poslechová část a 70 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti, a ze
zkušebního předmětu matematika 135 minut

Ústní zkouška
Organizaci zajistí ZŘTV Ing. Jan BRANDA (zahájení v 7.45, zkoušky od 8.00 hodin)
Občerstvení zajišťují žáci ve spolupráci s R. Rejnkovou a M. Tlapákovou.
Výzdobu učebny zajišťují vyučující a M. Tlapáková.
Ochrana zdraví v průběhu maturitních zkoušek se bude uskutečňovat na základě doporučení MŠMT ze
dne 6. 5. 2020.

Slavnostní vyřazení žáků:
Předání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům, dojde neprodleně po zpracování všech výsledků
od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Žádost o přezkum průběhu zkoušky
Žádost o přezkum průběhu a výsledku zkoušky společné části MZ nebo o přezkoumání o vyloučení z této
zkoušky konané v jarním termínu 2021 lze podat:
a) v řádném termínu ministerstvu do 28. června 2021
b) v mimořádném termínu ministerstvu do 9. srpna 2021
Žádost o přezkum průběhu a výsledku zkoušky profilové části MZ nebo o přezkoumání o vyloučení z této
zkoušky konané v jarním termínu 2021 lze podat:
a) v řádném termínu příslušnému krajskému úřadu do 12. srpna 2021
b) s výjimkou žádosti o přezkum praktické zkoušky konané v termínu od 26. července do 27. srpna
2021, kterou lze podat do 0 dnů ode dne konání praktické zkoušky
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Žádost MZ pro podzimní termín
Žák podává k MZ, k opravné nebo náhradní zkoušce přihlášku pro podzimní termín 2021
a) v případě společné části do 23. července 2021
b) v případě profilové části do 30. července 2021
c) přihlášku pro tento školní rok pro prvomaturanty k nepovinné ústní zkoušce z AJ a ČJL do
30. dubna 2021
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Struktura maturitní zkoušky studijního oboru: 39-41-L/02
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov (ME).
Společná část MZ
(základní nebo vyšší
úroveň obtížnosti)

Profilová část MZ
(povinné zkoušky)

Povinná část

Český jazyk a literatura – didaktický test

Volitelná část
– žák volí
jednu

Cizí jazyk (AJ) – didaktický test

Elektrotechnická zařízení budov – základy elektrotechniky,
el. stroje a přístroje, elektronika a měření, rozvody elektrické
Ústní zkouška energie, užití el. energie, měření a regulace.
Instalatérská zařízení budov – vytápění a vzduchotechnika,
instalace vody a kanalizace, plynárenství.

(dle rozhodnutí
ředitele)
Praktická
zkouška

Profilová část MZ
(nepovinné
zkoušky)
(dle rozhodnutí
ředitele)

Matematika – didaktický test

Zkouška obsahující elektrotechnické montážní a opravárenské
úkony.
Obhajoba vypracované maturitní práce na téma
elektrotechnická, instalatérská zařízení.

Ústní zkouška Český jazyk a literatura – ústní zkouška
při podání
žádosti řediteli
školy do
30. dubna 2021

Cizí jazyk (AJ) – ústní zkouška

Praktická
zkouška

20. a 21. května 2021, 27 a 28. května 2021 (náhradní termín
17. a 18. června 2021), vždy od 7.00 hodin

Ústní zkouška

7. až 10. června 2021 (od 31. května do 4. června 2021 –
studijní volno „svaťák“)

termíny zkoušek
Písemná
zkouška

Blok odborných předmětů – technické kreslení, základy
stavitelství, strojnictví.

Ma DT – 24. května 2021 od 8.00
AJ DT – 24. května 2021 od 13.30
ČjL DT – 25. května 2021 od 8.00
mimořádný termín je stanoven na 7. až 9. července 2021 ve
škole, kterou určí CERMAT

Zkušební komise:
Předseda: Ing. Lukáš Štědrý
Místopředseda: Ing. Jan BRANDA
Třídní učitel 4. ME: Mgr. Šárka KVAPILOVÁ
Anglická jazyk: Mgr. Pavlína ČEJKOVÁ, Mgr. Martin MELICHNA
Český jazyk a literatura: Mgr. Šárka KVAPILOVÁ, Mgr. Iva TOMÁŠKOVÁ
Elektrotechnická zařízení budov: Mgr. Radoslav HOUSA, Marek CHOVANEC, MBA
Instalatérská zařízení budov: Bc. Vlastimil SCHILLER, Ing. Jan BRANDA
Praktická zkouška: Holeček Ladislav, Lebduška Štěpán, Čížek Josef
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Časový plán ústních zkoušek - 4. ME
Vložen po 30. dubnu 2021
Změna vyhrazena.
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Příloha č.1

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky
V souladu s § 24 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje ředitel školy kritéria
hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období roku 2021.

Ústní zkouška:
1) Pro každou ústní zkoušku je připraveno 20 otázek. Vzhledem k povaze ústní zkoušky profilové části,
je doba přípravy rozhodnutím předsedy maturitní komise prodloužena z 15 minut na dobu 20 minut.
Ústní zkouška trvá 15 minut.
2) Hodnocení ústní zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice:
a) 1 – výborný
– žák zodpoví otázku samostatně a v celém rozsahu. Pohotově a správně reaguje
na podotázky položené zkoušejícím, příp. přísedícím.
b) 2 – chvalitebný – žák zodpoví otázku v podstatě samostatně a v celém rozsahu, přípustné jsou
drobnější nepřesnosti.
c) 3 – dobrý
– v odpovědi žáka jsou nepodstatné mezery a chyby, které žák dokáže s pomocí
zkoušejícího, příp. přísedícího opravit.
d) 4 – dostatečný – v odpovědi žáka jsou vážné mezery a chyby. V ústním projevu jsou vážné
nedostatky v přesnosti, správnosti a výstižnosti.
e) 5 – nedostatečný
– v odpovědi žáka jsou velmi závažné a značné nedostatky, které nedokáže
opravit ani s pomocí zkoušejícího, příp. přísedícího.
3) Konečná známka je výsledkem dohody mezi zkoušejícím a přísedícím. Pokud nedojde ke shodě
výsledku, o konečné známce rozhoduje zkušební komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy zkušební komise.
4) Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl z dané
zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. V případě, že je žákovi z vážných důvodů znemožněno
dokončit některou zkoušku nebo její část, může předseda zkušební maturitní komise povolit žákovi
konání zkoušky nebo její části v jiném termínu téhož zkušebního období.
5) Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm uvedeným v odstavci
2) písm. a) až d).
6) Hodnocení zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák
tuto zkoušku nebo její část konal.

• obor 39-41-L/02 (ME):
EZB (elektrotechnická zařízení budov) - žák je hodnocen podle klasifikační stupnice.
IZB (instalatérská zařízení budov: IVK, VyVz) - žák je hodnocen podle klasifikační stupnice. Pokud u
každé dílčí části dosáhne alespoň hodnocení 4 – dostatečně, pak se celkové hodnocení odvíjí ze známek
z dílčích částí po dohodě obou zkoušejících z jednotlivých dílčích částí (v poměru IVK : VyVz = 1 : 1).
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Praktická zkouška:
• obor 39-41-L/02 (ME):
žák je hodnocen z celkové praktické zkoušky, pokud dosáhne minimálního počtu bodů (min. 70 b.).
Hodnocení praktické zkoušky profilové části se provádí podle bodové klasifikační stupnice:
ROČNÍKOVÁ PRÁCE
Čas
Počet bodů
Klasifikace
Počet bodů

Projektová část
Obhajoba práce
210 min
120

a)
1 - výborný
200-170

b)
2 - chvalitebný
169-140

TESTOVÉ Otázky

Celkem

90 min.
80

300 min.
200

c)
3 - dobrý
139-100

d)
4 - dostatečný
99-70

e)
5 - nedostatečný
69 - 0

1) Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl z dané
zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. V případě, že je žákovi z vážných důvodů znemožněno
dokončit některou zkoušku nebo její část, může žák konat zkoušky nebo její části v náhradním
termínu téhož zkušebního období.
2) Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm písm. a) až d).
3) Hodnocení zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák
koná ústní zkoušky.
V Pardubicích, 17. března 2021

Mgr. Martin Valenta (ředitel školy)

Schváleno členy zkušební maturitní komise.

Podpis předsedy zkušební komise:

Pro • obor 39-41-L/02 (ME), dne:
Pro • obor 36-45-L/52 (TE), dne:
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