
 

 

Příkaz ředitele školy č. 4/2021 

Změny v konání maturitních zkoušek 

 dle Opatření obecné povahy MŠMT, č. j. MSMT-3267/2021-1  

Vypracoval: Mgr. Vladimír Češpiva 

Schválil: Mgr. Petr Paták, DiS., ředitel školy 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 15. 2. 2021 

Příkaz nabývá účinnosti ode dne: 15. 2. 2021 

Číslo jednací: 0135/2021/SONKL 

Spisový znak: 1.3 

  



Příkaz ředitele č. 17/2020 ze dne 27. 10. 2020 se Opatřením obecné povahy MŠMT, č. j. 

MSMT-3267/2021-1, mění takto: 

 

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 

povinná (pokud 

si ji žák zvolil) 

Cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý 

jazyk) 
ústní 

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 

povinná (pokud 

si ji žák zvolil) 

Cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý 

jazyk) 
ústní 

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 

povinná (pokud 

si ji žák zvolil) 

Cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý 

jazyk) 
ústní 

povinná Finančnictví a ekonomika ústní 

povinná Logistika služeb ústní 

povinná 
Aplikovaná výpočetní technika, učební 

praxe 
praktická 

 

Odpadá tedy písemná práce z předmětů Český jazyk a literatura a cizí jazyk (Anglický jazyk nebo 

Německý jazyk). Tato změna se týká pouze prvomaturantů v roce 2020 a 2021. Dřívější maturanti se 

řídí původním příkazem ředitele (17/2020 ze dne 27. 10. 2020 č. j. 1509/2020/SONKL) 

 

Ústní profilové zkoušky se nemění. Platí nadále část příkazu ředitele č. 18/2020 ze dne 27. 10. 2020, 

č. j. 1510/2020/SONKL, který se ústním zkouškám věnuje. 

 

Praktické profilové zkoušky se mění u oboru  37-42-M/01 Logistické a finanční služby. Zkracuje 

se doba konání na 4/2 hodiny. Proto se příkaz ředitele č. 18/2020 ze dne 27. 10. 2020, č. j. 

1510/2020/SONKL, mění v části věnující se praktickým profilovým maturitním zkouškám takto: 

 

 



 

Povinná profilová zkouška – praktická maturitní zkouška 
 

Školní rok: 2020/2021 
 

Témata praktických maturitních zkoušek 

 

Obor: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost: 
1) Písemná a elektronická komunikace – sestavení písemností občansko-právního charakteru 
(2 hodiny) 
2) Veřejné finance – vypracování daňového přiznání daně z nemovitých věcí (1 hodina) 
 - vypracování daňového přiznání daně z příjmů fyzických osob (1 hodina) 
3) Učební praxe – žádosti a jejich ověřování, výpočty místních poplatků (1 hodina) 
 

Obor: 37-42-M/01 Logistické a finanční služby: 
1) Aplikovaná výpočetní technika - Souvislý příklad z daňové evidence vedené na PC (4 
hodiny) 
2) Učební praxe – vytváření poštovních zásilek 
  - bankovní operace 
  - logistické výpočty při přepravě (2 hodiny) 
 

Obor: 75-41-M/01 Sociální činnost: 
1) Speciální pedagogika - rozbor případové studie (rozbor rodinné, osobní anamnézy, 
prevence, diagnostika, poradenství), (4 hodiny) 
2) Psychologie - řízený a neřízený rozhovor s klientem (0,5 hodiny) 
3) Učební praxe - přímá práce s klientem (0,5 hodiny) 
 
 
Dle Opatření obecné povahy MŠMT, č. j. MSMT-3267/2021-1, ředitel SOŠ a SOU 

stanovuje: 
 
Termíny konání maturitních zkoušek: 
 
Obor: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost: 
Praktická profilová maturitní zkouška: 19. 4. 2021 – 20. 4. 2021 
Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy): 3. 5. 2021 – 5. 5. 2021 
Ústní profilové maturitní zkoušky: 17. 5. 2021 – 26. 5. 2021 
Mimořádný termín Společné části maturitní zkoušky (didaktické testy): 14. 6. 2021 – 16. 6. 
2021 
 
Obor: 37-42-M/01 Logistické a finanční služby: 
Praktická profilová maturitní zkouška: 19. 4. 2021 – 20. 4. 2021 
Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy): 3. 5. 2021 – 5. 5. 2021 
Ústní profilové maturitní zkoušky: 17. 5. 2021 – 26. 5. 2021 
Mimořádný termín Společné části maturitní zkoušky (didaktické testy): 14. 6. 2021 – 16. 6. 
2021 



 
Obor: 75-41-M/01 Sociální činnost: 
Praktická profilová maturitní zkouška: 19. 4. 2021 – 20. 4. 2021 
Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy): 3. 5. 2021 – 5. 5. 2021 
Ústní profilové maturitní zkoušky: 17. 5. 2021 – 20. 5. 2021 
Mimořádný termín Společné části maturitní zkoušky (didaktické testy): 14. 6. 2021 – 16. 6. 
2021 
 
Opravné maturitní zkoušky: 
Praktická profilová maturitní zkouška: 19. 4. 2021 – 20. 4. 2021 
Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy): 3. 5. 2021 – 5. 5. 2021 
Ústní profilové maturitní zkoušky: 17. 5. 2021 – 26. 5. 2021 
Mimořádný termín Společné části maturitní zkoušky (didaktické testy): 14. 6. 2021 – 16. 6. 
2021 
 
Změny v délce trvání didaktických testů společné části maturitní zkoušky: 
 
Český jazyk a literatura doba se prodlužuje na 85 minut. 
Cizí jazyk doba se prodlužuje na 110 minut (poslech 40 minut, čtení a jazykové vědomosti a 
dovednosti 70 minut) 
Matematika doba se prodlužuje na135 minut 
 
Seznam literárních děl maturitní zkoušky: 
Příkaz ředitele školy č. 13/2020 ze dne 11. 9. 2020 č. j. 1365/2020/SONKL se nemění. 
 

 

Kladno,   15. 2. 2021 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Paták, DiS. 

ředitel SOŠ a SOU Kladno 


