
Pokyny k vyplnění přihlášky k maturitní zkoušce 
 

1. Na 1. straně přihlášky v oddílu „žák“ vyplňte své osobní údaje včetně e-mailu (Státní občanství: Česká 
republika) 

2. Vyplňte údaje o škole: 

• Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice, Dukelská 13 

• Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství nebo 26-41-M/01 Elektrotechnika 

• RED IZO: 600008207;  Rok ukončení: 2019; Třída …; vynechat evidenční číslo žáka. 
 

3. Na 1. straně nahoře označit ve čtverečku „Jaro“ křížkem z rohu do rohu, že se hlásíte k maturitě ve 
zkušebním období jaro 2019. 

 
4. Na 1. straně zvolte povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky zakřížkováním 

• Všichni povinně volí zkoušku z českého jazyka a literatury. 

• Volitelně volíte zkoušku z cizího jazyka, který na škole studujete, nebo  
z matematiky. 

• U každé zkoušky se volba provede zakřížkováním bílého čtverečku ve sloupci „Řádný termín“ 
            

5. Můžete se přihlásit k vykonání nepovinné zkoušky – 1. strana – Nep. zk – Řádný termín 

• Prakticky se jedná opět o cizí jazyk nebo matematiku – opačně k volbě povinných zkoušek. 
 

6. Na druhé straně přihlášky se hlásíte k vykonání zkoušek z odborných předmětů – profilová část maturitní 
zkoušky. 

• Strojaři – Technický software. Povinně volíte ústní zkoušky ze Stavby a provozu strojů a ze Strojírenské 
technologie. Vyplňte název zkušebního předmětu a v  řádce těchto předmětů zakřížkujete čtvereček ve 
sloupci ÚZ. 

• Strojaři – Podniková ekonomika. Povinně volíte ústní zkoušky ze Strojírenství a z Ekonomiky. Vyplňte 
názvy těchto zkušebních předmětů a v  řádce těchto předmětů zakřížkujete čtvereček ve sloupci ÚZ. 

• Elektrikáři slaboproud 
- Povinně volíte ústní zkoušky z Elektronických zařízení a z Automatizační techniky. Vyplňte názvy 

těchto zkušebních předmětů a v řádce těchto dvou předmětů zakřížkujete čtvereček ve sloupci 
ÚZ. 

• Elektrikáři silnoproud 
- Povinně volíte ústní zkoušku z Elektrických strojů a přístrojů.  Vyplňte název zkušebního 

předmětu a v řádce tohoto předmětů zakřížkujete čtvereček ve sloupci ÚZ. 
- Volitelně volíte jednu zkoušku ze zkoušek s názvy Elektroenergetika nebo Automatizační 

technika. Vyplnit název zkušebního předmětu a zakřížkujete čtvereček ve sloupci ÚZ. 
 

7. Strojaři i elektrikáři! 

• Dále každý uvede názvy zkušebních předmětů: Praktická zkouška z odborných předmětů a Odborná 
maturitní práce.  

• Volitelně volíte jednu zkoušku ze zkoušek s názvy „ Praktická zkouška z odborných předmětů“ (v dané 
řádce zakřížkujete čtvereček ve sloupci PRZ) nebo zkoušku s názvem „Odborná maturitní práce“ (v dané 
řádce pak zakřížkujete čtvereček ve sloupci MP).  
POZOR! Po odevzdání přihlášky již nelze odstoupit od vypracování odborné maturitní práce. 

 
8. Potvrdíte svým podpisem přihlášku na 2. straně v oddílu podpisy, v pododdílu žák. Datum, jméno a 

příjmení – čitelně a podepíšete. 
 

9. Pokud získáte z pedagogicko-psychologické poradny do 23. 11. 2018 doporučení k uzpůsobení podmínek 
konání maturitní zkoušky v určité skupině a kategorii, zakřížkujete druhý čtvereček v oddílu „Doplňující 
údaje“ a k přihlášce přiložíte uvedené doporučení, též do 23. 11. 2018. 
 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte svému třídnímu učiteli nejpozději do 23. listopadu 2018.  Zpoždění 
znamená možnost konání maturitní zkoušky až v podzimním termínu. 

  


