
 

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 177/2009 Sb., a zveřejněním metodiky MŠMT k vyhlášce, ze dne 14. 10. 2020, 

ředitel školy v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 školského zákona tímto určuje nabídku povinných a nepovinných 

zkoušek. 

 

V Liberci dne 29. 10. 2020           Ing. Jaroslav Semerád, v.r. 

               ředitel školy 

  



technické lyceum 

OBOR SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST  

Co určuje školský 

zákon, že žák koná 

povinně 

Počet dalších zkoušek, který ředitel 

určil pro daný obor vzdělání  

 

Počet zkoušek 

jednotlivého  

žáka 

v profilu 

Může žák 

nahradit 

povinnou 

zkoušku z CJ 

certifikátem, 

pokud to ředitel 

umožní?  

Co koná v SČ MZ  

- 2 povinné DT  

test ČJL volba  

2. testu 

ČJL 

(PP + 

ústní zk.)  

CJ  

(PP +  

ústní zk.) 

Další 2 zkoušky Další 3 zkoušky 

L4 ČJL CJ 1 1*  3 (3DT / WMM + 

OMP + MA-p) 
5 Ano-pov. MA-p 

L4 ČJL MA 1   3 (3DT / WMM + 

OMP + CJ-p) 
4 

 

Ano-pov. CJ-p 

*Nahradit CJ ano, ale DT psát musí. 

3DT – strojírenství a 3D technologie; WMM – Webdesign a multimédia; CJ-p – cizí jazyk (čistě profilová zk. – PP+ÚZ); MA-p – matematika (čistě profilová zk. 

– PP+ÚZ); OMP – obhajoba maturitní práce   



elektrotechnika 
OBOR SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST  

Co určuje školský 

zákon, že žák koná 

povinně 

Počet dalších zkoušek, který ředitel 

určil pro daný obor vzdělání  

 

Počet zkoušek 

jednotlivého  

žáka 

v profilu 

Může žák 

nahradit 

povinnou 

zkoušku z CJ 

certifikátem, 

pokud to ředitel 

umožní?  

Co koná v SČ MZ  

- 2 povinné DT  

test ČJL volba  

2. testu 

ČJL 

(PP + 

ústní zk.)  

CJ  

(PP +  

ústní zk.) 

Další 2 zkoušky Další 3 zkoušky 

E4A ČJL CJ 1 1*  3 (SDT + AUT + 

OMP/PZO) 
5 Ano-nepov. MA 

E4A ČJL MA 1   3 (SDT + AUT + 

OMP/PZO) 
4 Ano-nepov. CJ*  

*Nahradit CJ ano, ale DT psát musí. 

OBOR SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST  

Co určuje školský 

zákon, že žák koná 

povinně 

Počet dalších zkoušek, který ředitel 

určil pro daný obor vzdělání  

 

Počet zkoušek 

jednotlivého  

žáka 

v profilu 

Může žák 

nahradit 

povinnou 

zkoušku z CJ 

certifikátem, 

pokud to ředitel 

umožní?  

Co koná v SČ MZ  

- 2 povinné DT  

test ČJL volba  

2. testu 

ČJL 

(PP + 

ústní zk.)  

CJ  

(PP +  

ústní zk.) 

Další 2 zkoušky Další 3 zkoušky 

E4B ČJL CJ 1 1*  3 (PRE + VER + 

OMP/PZO) 
5 Ano-nepov. MA 

E4B ČJL MA 1   3 (PRE + VER + 

OMP/PZO) 
4 Ano-nepov. CJ*  

*Nahradit CJ ano, ale DT psát musí. 

SDT – sdělovací technika; AUT – automatizační technika; PRE – průmyslová elektrotechnika; VER – výkonová elektrotechnika a řídící systémy; OMP – 

obhajoba maturitní práce; PZO – praktická zkouška z odborných předmětů   



strojírenství 
OBOR SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST  

Co určuje školský 

zákon, že žák koná 

povinně 

Počet dalších zkoušek, který ředitel 

určil pro daný obor vzdělání  

 

Počet zkoušek 

jednotlivého  

žáka 

v profilu 

Může žák 

nahradit 

povinnou 

zkoušku z CJ 

certifikátem, 

pokud to ředitel 

umožní?  

Co koná v SČ MZ  

- 2 povinné DT  

test ČJL volba  

2. testu 

ČJL 

(PP + 

ústní zk.)  

CJ  

(PP +  

ústní zk.) 

Další 2 zkoušky Další 3 zkoušky 

S4A+B ČJL CJ 1 1*  3 (SPS + STT + 

OMP/PZO) 
5 Ano-nepov. MA 

S4A+B ČJL MA 1   3 (SPS + STT + 

OMP/PZO) 
4 Ano-nepov. CJ*  

*Nahradit CJ ano, ale DT psát musí. 

SPS – stavba a provoz strojů; STT – strojírenská technologie; OMP – obhajoba maturitní práce; PZO – praktická zkouška z odborných předmětů 

  



informační technologie 
OBOR SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST  

Co určuje školský 

zákon, že žák koná 

povinně 

Počet dalších zkoušek, který ředitel 

určil pro daný obor vzdělání  

 

Počet zkoušek 

jednotlivého  

žáka 

v profilu 

Může žák 

nahradit 

povinnou 

zkoušku z CJ 

certifikátem, 

pokud to ředitel 

umožní?  

Co koná v SČ MZ  

- 2 povinné DT  

test ČJL volba  

2. testu 

ČJL 

(PP + 

ústní zk.)  

CJ  

(PP +  

ústní zk.) 

Další 2 zkoušky Další 3 zkoušky 

P4 ČJL CJ 1 1*  3 (HOS + PWA + 

OMP/PZO) 
5 Ano-nepov. MA 

P4 ČJL MA 1   3 (HOS + PWA + 

OMP/PZO) 
4 Ano-nepov. CJ*  

*Nahradit CJ ano, ale DT psát musí. 

HOS – hardware, operační systémy a sítě; PWA – Programování a webové aplikace; OMP – obhajoba maturitní práce; PZO – praktická zkouška z odborných 

předmětů 


