
Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace  
  školní rok 2016 – 2017 

Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek  

v roce 2017 
 
Tento dokument doplňuje a vychází ze zákona 561/2044 Sb., "školský zákon", vyhlášky 177/2009 Sb., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, vždy v pozdějším znění, a pokynů 
společnosti CERMAT. 

Použité zkratky: 

části zkoušek: DT – didaktický test, PP – písemná práce, ÚZ – ústní zkouška, PrZ – praktická zkouška,  
MP – maturitní práce a obhajoba. 

obory (ŠVP): PSK – Stavebnictví (Pozemní stavitelství a konstrukce), PSA – Stavebnictví (Pozemní stavitelství 
a architektura), GEO – Geodézie a katastr nemovitostí. 

 
1 Skladba zkoušek maturitní zkoušky 

Zkoušky mohou konat pouze žáci, kteří ukončili IV. ročník. Písemnou práci z českého jazyka a literatury konají 
všichni žáci. Praktické zkoušky konají i žáci, kteří byli na konci IV. ročníku hodnoceni nejvýše ze dvou předmětů 
stupněm nedostatečný nebo není-li klasifikace ke dni konání praktické zkoušky uzavřena, všichni žáci.  

Maturitní zkouška se skládá ze společné části, kterou zadává MŠMT ČR a profilové části, kterou zadává škola. 
Zkoušky společné části jsou popsány v bodech 1.1 a 1.2. Obsah společných částí maturitní zkoušky je uveden 
v Katalozích požadavků, které jsou zveřejněny na www.novamaturita.cz. Hodnotitelé zkoušek společné části (ÚZ 
z CJL a ANJ) se řídí při hodnocení zkoušky pokyny společnosti CERMAT. Didaktické testy a písemné práce 
společné části se vyplňují modrou nebo černou propiskou píšící dostatečně silnou stopou.  

Zkoušky profilové části jsou popsány v bodě 1.3.  

Není-li uvedeno jinak, jsou podmínky konání maturitních zkoušek uvedeny pro žáky intaktní (bez PUP MZ). 

 
1.1 Povinná zkouška společné části  

název zkoušky: Český jazyk a literatura 

obory vzdělání / ŠVP: všechny části a formy zkoušky: DT, PP, ÚZ 

podrobnosti ke zkoušce: Didaktický test. Čas na zpracování 60 minut. 
Písemná práce. Z 10 zadání si žák vybírá jedno po dobu 25 minut, dalších 90 minut 
je na samotné zpracování písemné práce. 
Ústní zkouška. Žák odevzdá do 31. března vyučujícímu českého jazyka a literatury 
seznam 20 literárních děl, které vybírá ze školního seznamu nejméně 60 literárních 
děl zveřejněných od konce září na www.spsopava.cz. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 
minut a příprava na zkoušku 20 minut. U ústní zkoušky si žák losuje pracovní list 
k literárnímu dílu z jeho seznamu. Pokud žák neodevzdá do 31. března seznam 
literárních děl, losuje pracovní list ze seznamu všech literárních děl stanovených 
školou. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu 
dílu; v takovém případě žák losuje znovu. 

povolené pomůcky: DT – jen psací potřeby 
PP – psací potřeby a vlastní Pravidla českého pravopisu 
ÚZ – jen psací potřeby  

 
1.2 Volitelná zkouška společné části 
Žák volí jednu ze zkoušek. 

název zkoušky: Matematika 

obory vzdělání / ŠVP: všechny části a formy zkoušky: DT 

podrobnosti ke zkoušce: Didaktický test. Čas na zpracování je 105 minut. 
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povolené pomůcky: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (budou poskytnuty 
školou), vlastní rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, 
úhloměr a kružítko) a vlastní kalkulačka bez grafického režimu. 

nebo 

název zkoušky: Anglický jazyk 

obory vzdělání / ŠVP: všechny části a formy zkoušky: DT, PP, ÚZ 

podrobnosti ke zkoušce: Didaktický test. Čas na zpracování 100 minut, z toho 40 minut poslechová část 
a 60 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.  
Písemná práce. Čas na vypracování 60 minut. 
Ústní zkouška. Zkoušení trvá nejdéle 15 minut, příprava trvá 20 minut. U ústní 
zkoušky žák losuje pracovní list, ve kterém jsou tři části zpracovány společností 
CERMAT a jedna školou. Témata školní části jsou zveřejněna od konce září na 
www.spsopava.cz.  V jednom dni nelze losovat stejný pracovní list. Žák losuje vždy 
alespoň z pěti pracovních listů. 

povolené pomůcky: DT – jen psací potřeby 
PP – psací potřeby a vlastní slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou 
písemnému projevu / korespondenci 
ÚZ – slovníky a podklady k vylosovanému pracovnímu listu (vše poskytnuté 
školou) 

 

1.3 Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky  

Společné pro všechny 
Zkoušení u ústní zkoušky trvá nejdéle 15 minut. Není-li uvedeno jinak, je délka přípravy k ústní zkoušce 30 
minut. Pokud příprava ke zkoušce trvá 30 minut, připravuje se žák 15 minut v lavici a 15 minut u tabule. Témata 
k ústním zkouškám jsou zveřejněna od konce září na www.spsopava.cz. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné 
téma. Není-li uvedeno jinak, jsou jedinými pomůckami psací a rýsovací potřeby.  

název zkoušky: Pozemní stavitelství 

obory vzdělání / ŠVP: PSK, PSA části a formy zkoušky: ÚZ 

 

název zkoušky: Stavební konstrukce 

obory vzdělání / ŠVP: PSK části a formy zkoušky: ÚZ 

povolené pomůcky: statické tabulky, kalkulátor 

 

název zkoušky: Architektura a obnova budov 

obory vzdělání / ŠVP: PSA části a formy zkoušky: ÚZ 

podrobnosti ke zkoušce: Prověřuje znalosti z předmětů Architektura, Architektonická tvorba a Obnova 
budov.  

 

název zkoušky: Praktická zkouška 

obory vzdělání / ŠVP: PSK, PSA části a formy zkoušky: dvě části PrZ 
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podrobnosti ke zkoušce: Témata praktické zkoušky jsou zveřejněna od konce září na www.spsopava.cz. 
V jednom dni žáci losují téma z předmětu KOC. Na počítačích žáci řeší část 
budovy. Čas na zpracování je 420 minut.  
Ve druhém dni koná polovina maturantů praktickou zkoušku z STK a druhá 
polovina z EKO. Žáci nejdříve losují předmět a poté losují téma. Téma 
zpracovávají 360 minut. V rámci EKO žáci řeší část rozpočtu rodinného domu na 
počítači, v rámci STK počítají statický výpočet na papír. 
S dalším podrobnostmi průběhu zkoušky seznámí maturanty vyučující. 

povolené pomůcky: KOC – programy AutoCAD vč. nadstavby SkiJo, odborná literatura, učebnice, 
ČSN, projektové podklady, tištěné výrobní technické listy, kalkulátor 
STK – statické tabulky, kalkulátor 
EKO – ceníky, program EuroCALC 

 

název zkoušky: Geodézie 

obory vzdělání / ŠVP: GEO části a formy zkoušky: ÚZ 

podrobnosti ke zkoušce: Délka přípravy je 15 minut. 

 

název zkoušky: Mapování 

obory vzdělání / ŠVP: GEO části a formy zkoušky: ÚZ 

podrobnosti ke zkoušce: Délka přípravy je 15 minut. 

 

název zkoušky: Praktická zkouška 

obory vzdělání / ŠVP: GEO části a formy zkoušky: dvě části PrZ 

podrobnosti ke zkoušce: Témata praktické zkoušky jsou zveřejněna od konce září na www.spsopava.cz. 
Zkouška se koná formou dvoudenní praktické zkoušky. V každém dni žáci 
zpracovávají vylosované téma nejdéle 360 minut. První den polovina třídy 
zpracovává témata, která vyžadují terénní měření a následné početní zpracování 
a druhá polovina početně a graficky zpracovává úlohy z již naměřených hodnot. 
Druhý den naopak. V rámci terénních měření mají žáci k dispozici figuranty z řad 
žáků I. a/nebo II. ročníku. V případě velké nepřízně počasí žáci zpracovávají 
témata pouze početně a graficky z již naměřených hodnot. 

povolené pomůcky: kalkulátor, přístroje – teodolit, nivelační přístroj, totální stanice apod. vč. 
příslušenství, podklady k zadání zkoušky, programy GEUS a Kokeš 

 

2 Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) 

Tři žáci jsou zařazeni do skupiny SPU-O 1. Pro ně platí: 

− navýšení časového limitu o čtvrtinu na vypracování DT, PP a přípravu na ústní zkoušku, 
− navýšení časového limitu na prostudování a pochopení zadání při zpracování praktické zkoušky o 15 minut 

v každém dni, 
− použití kompenzačních pomůcek, úpravu prostředí a toleranci symptomů podle posudku pedagogicko-

psychologické poradny. 

Žáci s PUP byli detailně informování o odlišnostech v konání maturitní zkoušky v lednu 2017. 
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3 Hodnocení a oznámení výsledků zkoušek 

Písemné práce z českého jazyka a literatury a písemné práce z anglického jazyka hodnotitelé společnosti CERMAT. 
Výsledky DT a PP budou známy do začátku ústních zkoušek a žáci s nimi budou seznámeni. Budou 
žákům zaslány e-mailem. 

Hodnocení didaktického testu z anglického jazyka se započítává do celkového hodnocení ½ a hodnocení písemné 
práce a ústní zkoušky vždy ¼. 

V českém jazyce a literatuře se každá část (DT, PP, ÚZ) započítává do celkového hodnocení rovným dílem.  

Výsledkem hodnocení DT, PP a ÚZ společné části maturitní zkoušky jsou procenta úspěšnosti, která se převádějí 
na celkovou úspěšnost a ta na hodnocení známkou. V případě didaktického testu z matematiky se úspěšnost 
rovnou převádí na hodnocení známkou. 

Kritéria hodnocení DT a PP jsou zveřejněna nejpozději od 31. března na www.novamaturita.cz. V kritériích je 
uvedena hranice úspěšnosti, intervaly úspěšnosti převáděné na danou známku a další podrobnosti hodnocení 
společných částí maturitní zkoušky. 

Ústní zkoušky hodnotí zkoušející a přísedící na základě shody a u zkoušek společné části podle pokynů společnosti 
CERMAT.  

Praktické zkoušky se skládají ze dvou částí. Každou část hodnotí vyučující, který téma zkoušky připravil. 
Hodnocení každé části se ve výsledném hodnocení uplatní rovným dílem. 

Pokud zkoušku hodnotí dva hodnotitelé a neshodnou se na hodnocení, pak o výsledném hodnocení hlasují stálí 
členové maturitní komise a tito dva hodnotitelé. O známce nedostatečný se hlasuje vždy.  Z hlasování se pořizuje 
„Záznam z hlasování maturitní komise“. 

Pokud se zkouška skládá z více částí (CJL, ANJ, praktická zkouška) a žák neuspěje v jedné části, je celkově z této 
zkoušky hodnocen stupněm nedostatečný. Opravnou zkoušku koná pouze z té části, v níž neuspěl. 

Zkoušky se hodnotí stupni prospěchu: 1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný a 5 – nedostatečný. 

Hodnocení praktické zkoušky a ústních zkoušek oznamuje předseda maturitní komise žákovi v den konání 
ústních zkoušek tohoto žáka. Hodnocení DT a PP společné části MZ žák obdrží e-mailem. 

Celkové hodnocení maturitní zkoušky (maturitní vysvědčení) bude k dispozici do 3 pracovních dnů po ukončení 
zkoušek ve třídě. Maturitní vysvědčení budou předávána slavnostně všem úspěšným maturantům ve středu 
31. května 2017 v Kulturním domě Na Rybníčku, Opava, od 16:00 hodin.  

Témata ústních zkoušek se zachovávají i pro opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu. 

"Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky" budou žákům zaslány e-mailem (budou k dispozici až 
po vydání vysvědčení), vytisknou ho a uschovají společně s vysvědčením. Některé fakulty ho požadují jako doklad 
pro udělení prospěchového stipendia.  

 

4 Postup pro žáky, kteří byli na konci školního roku hodnoceni nejvýše ze dvou předmětů 
stupněm nedostatečný nebo neuspěli u maturitní zkoušky 

Žáci, kteří byli na konci školního roku hodnoceni nejvýše ze dvou předmětů stupněm nedostatečný, budou ve 
dnech ST 21. a ČT 22. června 2017 konat opravné komisionální zkoušky. Žáci si ihned po klasifikační poradě 
podají žádost o umožnění tohoto dřívějšího termínu. Pokud u opravných zkoušek uspějí, podávají si ihned 
u zástupce ředitelky přihlášku k podzimnímu termínu MZ. Pokud neuspějí, podají si u sekretářky školy žádost 
o opakování ročníku. 

Žáci, kteří neuspějí u maturitní zkoušky, podávají ihned přihlášku k opravné maturitní zkoušce u zástupce 
ředitelky.  

Přihlášku k MZ v podzimním termínu lze nejpozději podat do 25. června. 

Zkoušky v podzimním termínu se konají: 
od pondělí 4. září 2017, od 12:00 hodin do pátku 8. září 2017 – písemné práce a didaktické testy společné části 
a v pondělí 11. září 2017, od 7:30 hodin – ústní zkoušky společné a profilové části. 

Budou-li se konat praktické zkoušky v podzimním termínu, budou se konat v termínech, které zveřejní ředitelství 
školy do konce června. 

Pro úspěšné maturanty v podzimním termínu bude vysvědčení připraveno do 3 pracovních dnů po úspěšném 
absolvování všech zkoušek a jejích částí. 

 
Tato pravidla jsou platná pro maturitní zkoušky konané v roce 2017. 
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Časový harmonogram konání jednotlivých částí zkoušek je dán „Harmonogramem písemných částí společné 
části maturitní zkoušky 2017“, rozpisem ústního zkoušení v jednotlivých třídách a dalšími organizačními pokyny. 

 

Vypracoval:  

Mgr. Ivo Rychtar 

zástupce ředitelky 

 

V Opavě dne 24. února 2017 

 

 

 

Schválili: 

 

 

 

 

 Ing. Karla Labudová  

 ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Eugenie Petrová Ing. Jiří Mikula Ing. Jiřina Ullmanová 

 předsedkyně maturitní předseda maturitní  předsedkyně maturitní 

 komise třídy 4.A  komise třídy 4.B komise třídy 4.G 


