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STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ŘEMESLNÁ,  
NOVÝ BYDŽOV, DR. M. TYRŠE 112, 

                                                    IČO 00087751 
                                                        Královéhradecký kraj 

 

 

ročník 2018                                                                                 V Novém Bydžově 30. 09. 2018 

 

 

 

                                                     10/ 2018 

 

 

 

           Příkaz ředitele SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, 
 

kterým se stanoví obsah profilové maturitní zkoušky v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou 

vyučovaných ve Střední škole technické a řemeslné, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, ve smyslu § 79 

zákona č.561/2004 Sb. v platném znění pro školní rok 2018/2019 

 

  

                                                 
 

 

 

URČENO:     zástupcům ředitele SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112      

  vedoucím pedagogickým pracovníkům SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112 

  třídním učitelům závěrečných ročníků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou 

   žákům závěrečných ročníků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou      

      pedagogickým pracovníkům školy 
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Na základě ustanovení § 79 zákona č.564/2004 Sb. v platném znění (dále jen Školský zákon) a 

souvisejících právních norem stanovuji následující obsah profilové části maturitní zkoušky v oborech 

středního vzdělání s maturitní zkouškou vyučovaných ve Střední škole technické a řemeslné, Nový 

Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, ve školním roce 2018/2019. 

 

A. Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-45-M/01 Dopravní prostředky, školní 
vzdělávací program Technik silniční dopravy 
 

1. Teoretická zkouška z odborných předmětů – zkratka TZOP (forma – ústní zkouška) 

- Silniční vozidla (celková doba výuky 256 vyučovacích hodin) 

- Opravárenství (celková doba výuky 224 vyučovacích hodin) 

- Diagnostická zařízení (celková doba výuky 128 vyučovacích hodin) 

 

30 maturitních otázek a+b (Silniční vozidla 30, Opravárenství 20, Diagnostická zařízení 10)  

 

2. Teoretická zkouška z dopravních předmětů – zkratka TZDP (forma – ústní zkouška) 

- Technologie řízení dopravy (celková doba výuky 256 vyučovacích hodin) 

- Mechanika (celková doba výuky 128 vyučovacích hodin) 

 

30 maturitních otázek a+b (Technologie řízení dopravy 50, Mechanika 10)  

 

3. Praktická zkouška z odborných předmětů – zkratka PZOP (forma - praktická zkouška) 

- Technologie řízení dopravy (celková doba výuky 256 vyučovacích hodin) 

- Učební praxe (celková doba výuky 384 vyučovacích hodin) 

- Řízení motorových vozidel (celková doba výuky 192 vyučovacích hodin) 

 

Část A – Ekonomická jízda (držitel C) nebo Dovednostní jízda (držitel pouze B) s vyhodnocením 

Část B – Test ze zkoušky k získání Odborné způsobilosti dopravce (100 testových otázek) 

Část C – Praktická zkouška z dílenských oprav a diagnostiky včetně zpracování protokolu 

 

Pracoviště: Středisko praktického vyučování, pracoviště Hlušice 1, 503 56 Hlušice 

 
B. Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-45-M/01 Dopravní prostředky, školní 
vzdělávací program Operátor silniční dopravy 
 

1. Teoretická zkouška z dopravních provozních předmětů – zkratka TZP (forma – ústní zkouška) 

- Ekonomika dopravy (celková doba výuky 128 vyučovacích hodin) 

- Dopravní právo (celková doba výuky 128 vyučovacích hodin) 

- Dopravní zeměpis (celková doba výuky 128 vyučovacích hodin) 

 

20 maturitních otázek a+b (Ekonomika dopravy 20, Dopravní právo 10, Dopravní zeměpis 10)  

 

2. Teoretická zkouška z dopravních technických předmětů – zkratka TZD (forma – ústní zkouška) 

- Technologie řízení dopravy (celková doba výuky 256 vyučovacích hodin) 

- Silniční vozidla (celková doba výuky 256 vyučovacích hodin) 

 

20 maturitních otázek a+b (Technologie řízení dopravy 20, Silniční vozidla 20)  

 

3. Praktická zkouška z odborných předmětů – zkratka PZOP (forma - praktická zkouška) 

- Technologie řízení dopravy (celková doba výuky 256 vyučovacích hodin) 

- Učební praxe (celková doba výuky 384 vyučovacích hodin) 

- Řízení motorových vozidel (celková doba výuky 192 vyučovacích hodin) 

 

Část A – Ekonomická jízda (držitel C) nebo Dovednostní jízda (držitel pouze B) s vyhodnocením 
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Část B – Test ze zkoušky k získání Odborné způsobilosti dopravce (100 testových otázek) 

Část C – Případová studie v rámci Odborné způsobilosti dopravce  

 

Pracoviště: Středisko praktického vyučování, pracoviště Hlušice 1, 503 56 Hlušice 

        Středisko praktického vyučování, pracoviště Na Švarcavě, 504 01 Nový Bydžov  

 
C. Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové 
studium), školní vzdělávací program Specialista obchodu a služeb 
 

1. Teoretická zkouška z právních a obchodních předmětů – zkratka TZPO (forma – ústní zkouška) 

- Marketing a management (celková doba výuky 64 vyučovacích hodin) 

- Právní nauka (celková doba výuky 96 vyučovacích hodin) 

 

25 maturitních otázek a+b (Právní nauka 25, Marketing 13, Management 12)  

 

2. Ekonomika – zkratka TZEK  (forma – ústní zkouška) 

- Ekonomika (celková doba výuky 224 vyučovacích hodin) 

 

25 maturitních otázek   

 

3A. Praktická zkouška z odborných ekonomických předmětů – zkratka PZEP (forma – praktická zkouška) 

- Účetnictví a daně (celková doba výuky 256 vyučovacích hodin) 

- Písemná komunikace (celková doba výuky 96 vyučovacích hodin)  

- Finanční matematika (celková doba výuky 64 vyučovacích hodin) 

 

3B. Praktická zkouška z informatiky – zkratka PZIN (forma – praktická zkouška) 

- Informační a komunikační technologie (celková doba výuky 128 vyučovacích hodin) 

- Kurz ECDL (celková doba výuky 48 vyučovacích hodin)  

- Informační a komunikační technologie (celková doba výuky 96 vyučovacích hodin v předcházejících 

oborech středního vzdělání s výučním listem) 

 
D. Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-43-L/51 Provozní technika 
(nástavbové studium), školní vzdělávací program Dopravní technika 
 

1. Teoretická zkouška z provozně-technických předmětů – zkratka TZTP (forma – ústní zkouška) 

- Strojírenská výroba (celková doba výuky 256 vyučovacích hodin) 

- Technická základna dopravy (celková doba výuky 192 vyučovacích hodin) 

 

20 maturitních otázek a+b (Strojírenská výroba 25, Technická základna dopravy 15)  

 

2. Teoretická zkouška z dopravních a právních předmětů – zkratka TZPP  (forma – ústní zkouška) 

- Technologie a řízení dopravy (celková doba výuky 192 vyučovacích hodin) 

- Dopravní právo (celková doba výuky 64 vyučovacích hodin) 

 

20 maturitních otázek a+b (Technologie a řízení dopravy 20, Dopravní právo 20)  

 

3. Praktická zkouška z odborných dopravních předmětů – zkratka PZDP  

- Technologie řízení dopravy (celková doba výuky 256 vyučovacích hodin) 

- Učební praxe (celková doba výuky 640 vyučovacích hodin) 

 

Část A – Ekonomická jízda (držitel C) nebo Dovednostní jízda (držitel pouze B) s vyhodnocením 

Část B – Test ze zkoušky k získání Odborné způsobilosti dopravce (100 testových otázek) 

Část C – Zpracování technické dokumentace výrobního postupu (SOLIDWORKS) v rámci zadané 

součásti 



 4 

  

E. Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-43-L/51 Provozní technika 
(nástavbové studium), školní vzdělávací program Dopravní a letecká technika 
 

1. Teoretická zkouška z technických a leteckých předmětů – zkratka TZLP (forma – ústní zkouška) 

- Strojírenská výroba (celková doba výuky 256 vyučovacích hodin) 

- Technická základna letecké dopravy (celková doba výuky 192 vyučovacích hodin) 

 

20 maturitních otázek a+b (Strojírenská výroba 20, Technická základna letecké dopravy 20)  

 

2. Teoretická zkouška z dopravních a právních předmětů – zkratka TZDP  (forma – ústní zkouška) 

- Technologie a řízení dopravy (celková doba výuky 192 vyučovacích hodin) 

- Dopravní právo (celková doba výuky 64 vyučovacích hodin) 

 

20 maturitních otázek a+b (Technologie a řízení dopravy 20, Dopravní právo 20)  

 

3. Praktická zkouška z odborných dopravních předmětů – zkratka PZDP  

- Technologie řízení dopravy (celková doba výuky 256 vyučovacích hodin) 

- Učební praxe (celková doba výuky 640 vyučovacích hodin) 

 

Část A – Ekonomická jízda (držitel C) nebo Dovednostní jízda (držitel pouze B) s vyhodnocením 

Část B – Praktická zkouška z údržby malých letadel ULTRALIGHTŮ na odborném pracovišti 

Část C – Zpracování technické dokumentace výrobního postupu (SOLIDWORKS) v rámci zadané 

součásti 

 

F. Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-43-L/51 Provozní technika 
(nástavbové studium), školní vzdělávací program Operátor zemědělské techniky 
 

1. Teoretická zkouška z mechanizace zemědělství – zkratka TZMZ (forma – ústní zkouška) 

- Elektronické ovládací systémy (celková doba výuky 64 vyučovacích hodin) 

- Diagnostika zemědělské techniky (celková doba výuky 96 vyučovacích hodin) 

- Technická základna zemědělských strojů (celková doba výuky 192 vyučovacích hodin) 

 

20 maturitních otázek a+b (Elektronické ovládací systémy 10, Diagnostika zemědělské techniky 10, 

Technická základna zemědělských strojů 20)  

 

2. Teoretická zkouška ze strojírenské a zemědělské výroby – zkratka TZSZ  (forma – ústní zkouška) 

- Strojírenská výroba (celková doba výuky 256 vyučovacích hodin) 

- Technologie zemědělské výroby (celková doba výuky 96 vyučovacích hodin) 

 

20 maturitních otázek a+b (Strojírenská výroba 25, Technologie zemědělské výroby 15)  

 

3. Praktická zkouška z odborných technických předmětů – zkratka PZTP  

- Diagnostika zemědělské techniky (celková doba výuky 96 vyučovacích hodin) 

- Elektronické ovládací systémy (celková doba výuky 64 vyučovacích hodin) 

- Učební praxe (celková doba výuky 640 vyučovacích hodin) 

 

Část A – Praktická zkouška z dílenských oprav a diagnostiky včetně zpracování protokolu 

Část B – Zpracování technické dokumentace výrobního postupu (SOLIDWORKS) v rámci zadané 

součásti 

                                                  V Novém Bydžově 30. září 2018 

        

           Mgr. Vladimír Blažej 

       ředitel SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 
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