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Gymnázium Dopravní prostředky Mechanik elektrotechnik 

Autotronik 
Mechanik elektrotechnik 
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1. povinná zkouška 
      ( bez volby) 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
( komplexní zkouška) 
 
2. povinná zkouška 
       ( s volbou) 
A. ANGLICKÝ JAZYK 
        FRANCOUZSKÝ  
        JAZYK 
        NĚMECKÝ  
       JAZYK 
B. MATEMATIKA 

1. povinná zkouška 
      ( bez volby) 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
( komplexní zkouška) 
 
2 .povinná zkouška 
       ( s volbou) 
A.  ANGLICKÝ  
      JAZYK 
      NĚMECKÝ  
      JAZYK 

     B.    MATEMATIKA 
 

1. povinná zkouška 
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      NĚMECKÝ  
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1. povinná profilová zkouška 
Praktická zkouška, formou napsání 
a obhajoby maturitní práce 
 
2. povinná profilová zkouška  
  cizí jazyk  (AJ, FJ, NJ)– pouze ten , 
ze kterého žák nekonal zkoušku ve 
společné části MZ, zeměpis, 
dějepis, biologie, fyzika,chemie, 
základy společenských 
věd,matematika 
 
3. povinná profilová zkouška 
zeměpis, dějepis, biologie, 
fyzika,chemie, základy 
společenských věd,matematika 
 

1. povinná profilová zkouška 
    Praktická zkouška 
 
 
2. povinná profilová zkouška  
   provoz dopravních prostředků 
 
3. povinná profilová zkouška 
 
   dopravní prostředky 

1. povinná profilová zkouška 
    Praktická zkouška  
 
 
2 . povinná profilová zkouška  
     elektronika 
 
3. povinná profilová zkouška 
   bezpečnostní systémy  
   řídicí systémy 

1. povinná profilová zkouška 
     Praktická zkouška  
 
 
2. povinná profilová zkouška  
    autoelektronika 
    elektronika 
3. povinná profilová zkouška 
   automobily a diagnostika 
   ŘS a MP 
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Třídní učitel maturitních ročníků při třídnické hodině informuje třídu :   témata maturitních prací nahlásit do 13. 11. (pouze OKA) 

                         způsob a pravidla vypracování maturitní práce na www.ssams.cz 
                                                                                                                           určí vedoucí mat.práce/ oponent 
                                                                                                                             třídní učitel předá ŘŠ seznam témat ke schválení do 30. 10. 
                                                                                                                                                                   formulář na povinné konzultace ( nejméně 4x) 
                                                                                                                                                                   maturitní práce odevzdat nejpozději do 31.3. 
                                                                                                                                                                   TU si nechá podepsat formulář, že studenti byli seznámeni se 
                                                                                                                                                                   způsobem vykonávání MZ 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Ing. Hejátková 
 
Schválil:          Ing. Krabs 
 
 
 
 
V Liberci 25. srpna 2015 
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