
STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC 
Na Bojišti 15, příspěvková organizace 

se sídlem: Na Bojišti 15, 460 10,  Liberec 3 
 

 

          Rozhodnutí ředitele školy k maturitním zkouškám 2023 – stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Dopravní prostředky Mechanik elektrotechnik 

Autotronik 
Mechanik elektrotechnik 

Sp
o

le
čn

á 
čá

st
 

1. povinná zkouška 
( bez volby) 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
(didaktický test) 

 
2. povinná zkouška 

( s volbou) 
A.  ANGLICKÝ 

JAZYK 
(didaktický test) 

B.    MATEMATIKA 
 

1. povinná zkouška 
( bez volby) 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
( didaktický test) 

 
2. povinná zkouška 

( s volbou) 
A.  ANGLICKÝ 

JAZYK 
(didaktický test) 

B.    MATEMATIKA 

1. povinná zkouška 
( bez volby) 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
( didaktický test) 

 
2. povinná zkouška 

( s volbou) 
A.  ANGLICKÝ 

JAZYK 
(didaktický test) 

B.    MATEMATIKA 

P
ro

fi
lo

vá
 č

ás
t 

1. povinná profilová zkouška 
Praktická zkouška 

2. povinná profilová zkouška 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

(písemná práce, ústní zkouška) 
 

3. povinná profilová zkouška 
provoz dopravních prostředků 

 
4. povinná profilová zkouška 

dopravní prostředky 
 

5. povinná profilová zkouška 
Anglický jazyk ( s volbou) 

(písemná práce, ústní zkouška) 
 

1. povinná profilová zkouška 
Praktická zkouška 

2. povinná profilová zkouška 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

(písemná práce, ústní zkouška) 
 

3. povinná profilová zkouška 
elektronika 

 
4. povinná profilová zkouška 

bezpečnostní systémy 
řídicí systémy 

 
5. povinná profilová zkouška 

Anglický jazyk ( s volbou) 
(písemná práce, ústní zkouška) 

 

1. povinná profilová zkouška 
Praktická zkouška 

2. povinná profilová zkouška 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

(písemná práce, ústní zkouška) 
 

3. povinná profilová zkouška 
autoelektronika 

elektronika 
 

4. povinná profilová zkouška 
automobily a diagnostika 

ŘS a MP 
 

5. povinná profilová zkouška 
Anglický jazyk ( s volbou) 

(písemná práce, ústní zkouška) 
 



STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC 
Na Bojišti 15, příspěvková organizace 

se sídlem: Na Bojišti 15, 460 10,  Liberec 3 
 

 

TU si nechá podepsat formulář, že studenti byli seznámeni se 
způsobem vykonávání MZ 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Ing. Hejátková 
 
Schválil:          Ing. Krabs, Ph.D 
 
 
 
 
V Liberci 1. září 2022 

 


