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Vyhlášení předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 

V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, ředitel SOŠ a SOU Kladno, náměstí 

Edvarda Beneše 2353, určuje následující: 

 

1. Žáci třídy V4 oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost konají v jarním a 

podzimním zkušebním období roku 2021 profilovou zkoušku z povinných zkoušek. 

Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky 

povinná Český jazyk a literatura ústní, písemná práce 

povinná (pokud 

si ji žák zvolil) 
Cizí jazyk ústní, písemná práce 

povinná Právo ústní 

povinná Veřejná správa ústní 

povinná 
Písemná a elektronická komunikace, 

veřejné finance, učební praxe 
praktická 

2. Žáci třídy S4 oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost konají v jarním a podzimním 

zkušebním období roku 2021 profilovou zkoušku z povinných zkoušek. 

Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky 

povinná Český jazyk a literatura ústní, písemná práce 

povinná (pokud 

si ji žák zvolil) 
Cizí jazyk ústní, písemná práce 

povinná Speciální pedagogika, psychologie ústní 

povinná Pečovatelství, sociální péče ústní 

povinná Učební praxe praktická 

3. Žáci třídy L4 oboru vzdělání 37-42-M/01 Logistické a finanční služby konají v jarním a 

podzimním zkušebním období roku 2021 profilovou zkoušku z povinných zkoušek. 

Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky 

povinná Český jazyk a literatura ústní, písemná práce 

povinná (pokud 

si ji žák zvolil) 
Cizí jazyk ústní, písemná práce 

povinná Finančnictví a ekonomika ústní 

povinná Logistika služeb ústní 

povinná 
Aplikovaná výpočetní technika, učební 

praxe 
praktická 

 

Kladno,  11. 9. 2020 

 

 

 

 

Mgr. Petr Paták, DiS. 

ředitel SOŠ a SOU Kladno 


