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                      Č. j. EDU21/184 

 

Rozhodnutí ředitele školy o předmětech maturitní zkoušky 

pro školní rok 2021/2022 

 
V souladu se zákonem 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění 

určuji zkušební předměty pro maturitní zkoušku ve školním roce 2021/2022 takto: 

 

EDUCAnet Brno – MATURITA 2022 

 
SPOLEČNÁ ČÁST (Informační technologie) 
 

Povinné zkoušky:  

 

Český jazyk a literatura (didaktický test a v profilové části PP a ÚZ), 

 

Cizí jazyk (didaktický test a v profilové části PP a ÚZ) nebo Matematika (didaktický test). 

 

Nepovinné zkoušky: 

Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky, a to z nabídky: 

• Cizí jazyk (didaktický test a v profilové části PP a ŮZ) 

• Matematika (didaktický test), 

• Matematika rozšiřující (didaktický test). 

 

Z předmětu, ze kterého žák koná povinnou zkoušku, nemůže konat zkoušku nepovinnou. 

 

U povinných i nepovinných zkoušek nabízí škola tyto jazyky: anglický, německý, španělský.  

 

PROFILOVÁ ČÁST (Informační technologie) 

Povinné zkoušky: 

1. Český jazyk a literatura – (písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí a ve 

společné části didaktický test) 
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2. Cizí jazyk – pokud je zvolen ve společné části – (písemná práce a ústní zkouška před zkušební 

maturitní komisí a ve společné části didaktický test) 

3. Programování (praktická zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

4. Maturitní práce z odborných předmětů (maturitní práce a její obhajoba před zkušební 

maturitní komisí) na téma: 

• Tvorba webové aplikace, 

• Návrh počítačové sítě, 

• Stavba elektronického obvodu, 

• Specifikace programu (manuál/tutoriál), 

• Formální specifikace projektu 

• Jiné práce po schválení učitelem příslušného předmětu a vedením školy. 

 

5. Žák si vybere z nabídky předmětů 1 zkoušku 

• Cizí jazyk – pouze pokud nebyl zvolen stejný cizí jazyk v povinné zkoušce společné části. 

      AJ – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, 

ŠJ – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, 

NJ – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

• Matematika – pouze pokud nebyla zvolena v povinné zkoušce společné části (ústní zkouška před 

      zkušební maturitní komisí), 

• Aplikační software (praktická zkouška před zkušební maturitní komisí), 

• Operační systémy (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí), 

• Fyzika (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí), 

• Ekonomika (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). 

 

Nepovinné zkoušky: 

Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky, a to z nabídky: 

• Matematika – pouze pokud nebyla zvolena v povinné zkoušce společné části (ústní zkouška před 

zkušební maturitní komisí), 

• Aplikační software (praktická zkouška před zkušební maturitní komisí), 

• Operační systémy (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí), 

• Fyzika (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí), 

• Ekonomika (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). 

 

Mgr. Bc. Robert Bednář 

ředitel školy 

 

V Brně dne 29. září 2021 


