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

                                                    IČO 00087751 
                                                        Královéhradecký kraj 

 

 

ročník 2021                                                                                 V Novém Bydžově 26. 10. 2021 

 

 

 

                                                     07/ 2021 

 

 

 

           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 2021/2022 

 

  

                                                 
 

 

 

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 2021/2022. 

 

 

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) 

- Opravárenství (celková doba výuky 144 vyučovacích hodin) 

- Diagnostická zařízení (celková doba výuky 96 vyučovacích hodin) 

- Mechanika (celková doba výuky 96 vyučovacích hodin) 

- Elektrotechnika (celková doba výuky 96 vyučovacích hodin) 

 

= 20 maturitních otázek A+B (Opravárenství 10, Diagnostická zařízení 10, Mechanika 10, Eletrotechnika 

10)  

 

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

- Technologie řízení dopravy (celková doba výuky 144 vyučovacích hodin) 

- Silniční motorová vozidla (celková doba výuky 192 vyučovacích hodin) 

  

= 20 maturitních otázek A+B (Silniční vozidla 20, Technologie řízení dopravy 20) 

 

3. Praktická zkouška z odborných předmětů – zkratka PZOP (forma - praktická zkouška) 
- Učební praxe (celková doba výuky 384 vyučovacích hodin) 

- CAD systémy (celková doba výuky 160 vyučovacích hodin) 

- Informační a komunikační technologie (celková doba výuky 256 vyučovacích hodin) 

 

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

Část B – Praktická zkouška z technologické a konstrukční dokumentace s vymodelováním součásti 

 

Pracoviště:  

Část A – Středisko praktického vyučování, pracoviště Hlušice 1, 503 56 Hlušice 

Část B – Odborná učebna 3D technologií, pracoviště Revoluční 211, 504 01 Nový Bydžov 

 
 
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 96 vyučovacích hodin) 

- Dopravní právo (celková doba výuky 128 vyučovacích hodin) 

- Dopravní zeměpis (celková doba výuky 128 vyučovacích hodin) 

- Logistika dopravy (celková doba výuky 64 vyučovacích hodin) 

 

= 20 maturitních otázek A+B (Ekonomika dopravy 10, Dopravní právo 10, Dopravní zeměpis 10, 

Logistika dopravy 10) 

 

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

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

- Silniční vozidla (celková doba výuky 256 vyučovacích hodin) 

 

= 20 maturitních otázek A+B (Silniční vozidla 20, Technologie řízení dopravy 20) 
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3. Praktická zkouška z odborných předmětů – zkratka PZOP (forma - praktická zkouška) 
- Učební praxe (celková doba výuky 384 vyučovacích hodin) 

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

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

- Informační a komunikační technologie (celková doba výuky 256 vyučovacích hodin) 

 

Část A – Případová studie v rámci Odborné způsobilosti dopravce 

Část B – ECDL CORE (evropský certifikát testování počítačové gramotnosti) 

 

Pracoviště:  

Část A+B -Odborná učebna informačních technologií, pracoviště Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov 

 

 

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

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 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 192 vyučovacích hodin) 

- Učební praxe (celková doba výuky 640 vyučovacích hodin) 

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

 

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

Část B – Praktická zkouška z technologické a konstrukční dokumentace s vymodelováním součásti 

 

Pracoviště:  

Část A – Středisko praktického vyučování, pracoviště Hlušice 1, 503 56 Hlušice 

Část B – Odborná učebna 3D technologií, pracoviště Revoluční 211, 504 01 Nový Bydžov 

 

  

D. 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) 

- Letecká technika (celková doba výuky 192 vyučovacích hodin) 

 

= 20 maturitních otázek A+B (Strojírenská výroba 20, Letecká technika 20)  
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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 
- Učební praxe (celková doba výuky 640 vyučovacích hodin) 

- Letecká technika (celková doba výuky 128 vyučovacích hodin) 

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

 

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

Část B – Praktická zkouška z technologické a konstrukční dokumentace s vymodelováním součásti 

 

Pracoviště:  

Část A – účelové letiště Zachrašťany, 504 01 Zábědov 

Část B – Odborná učebna 3D technologií, pracoviště Revoluční 211, 504 01 Nový Bydžov 

 

 

E. 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) 

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

 

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

Část B – Praktická zkouška z technologické a konstrukční dokumentace s vymodelováním součásti 

 

Pracoviště:  

Část A – Středisko praktického vyučování, pracoviště Hlušice 1, 503 56 Hlušice 

Část B – Odborná učebna 3D technologií, pracoviště Revoluční 211, 504 01 Nový Bydžov 
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F. Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 29-41-L/51 Technologie potravin 
(nástavbové studium), školní vzdělávací program Technologie potravin 
 

1. Teoretická zkouška z technické základny potravinářské výroby - zkratka TZPV (forma – ústní 

zkouška) 

- Technická základna potravinářské výroby (celková doba výuky 224 vyučovacích hodin) 

 

= 20 maturitních otázek A+ B (Technická základna potravinářské výroby 20)  

 

2. Teoretická zkouška z technologie výroby potravin – zkratka TVP (forma – ústní zkouška) 
- Technologie potravin (celková doba výuky 196 vyučovacích hodin) 

- Metody analýzy potravin (celková doba výuky 96 vyučovacích hodin) 

- Hygiena a sanitace (celková doba výuky 64 vyučovacích hodin) 

 

= 20 maturitních otázek A+ B (Technologie potravin 30, Hygiena a sanitace 5, Metody analýzy potravin 

5)  

 

3. Praktická zkouška z odborných potravinářských předmětů – zkratka PZPP  
- Technická základna potravinářské výroby (celková doba výuky 224 vyučovacích hodin) 

- Technologie potravin (celková doba výuky 196 vyučovacích hodin) 

- Učební praxe (celková doba výuky 640 vyučovacích hodin) 

 

Část A – Zpracování a obhajoba maturitní práce na stanovené téma Technologie výroby potravin  

Část B – Realizace výrobního postupu potraviny v rámci zadaného tématu 

 

Pracoviště: Středisko praktického vyučování Chlumec nad Cidlinou 

 

G. Požadavky, průběh a způsob hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka a 
literatury 2021/2022 

 

1. Státní část 

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejní kritéria hodnocení zkoušek společné 

části maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022 nejpozději do 31. března 2022. 

 

2. Profilová část 

Písemná práce 

Doba trvání (žáka bez uzpůsobení) je 110 minut včetně času na výběr tématu. Rozsah 

minimálně 250 slov. V zadání budou 4 témata s přidruženým způsobem zpracování (útvar). 

Žáci (pokud pedagogicko-psychologická poradna neudělí výjimku) budou psát rukou na 

připravený označený linkovaný arch. K dispozici budou Pravidla českého pravopisu.  

 

Maximální počet možných získaných bodů je 30. Minimální počet pro úspěšné složení je 12. 

 

Ústní zkouška 

V souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 

středních školách maturitní zkouškou v platném znění, stanovil ředitel Střední školy technické a řemeslné, 

Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov pro zkoušku z Českého jazyka a literatury školní seznam literárních děl 

platný pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 

školního roku 2021 – 2022. 
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ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL pro dílčí ústní zkoušku 

  

Seznam obsahuje 60 literárních děl, z nichž si každý žák vybere 20 knih podle daného klíče: 

1. Světová a česká literatura do konce 18. století – minimálně 2 díla 

2. Světová a česká literatura 19. století – minimálně 3 díla  

3. Světová literatura 20. a 21. století – minimálně 4 díla 

4. Česká literatura 20. a 21. století – minimálně 5 děl  

5. Minimálně 2 díly musí být v seznamu žáka zastoupena poezie, próza i drama.  

6. Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. 

 

1. Světová a česká literatura do konce 18. století (6 děl) 

1. William Shakespeare: Romeo a Julie  

2. William Shakespeare: Hamlet  

3. William Shakespeare: Othello 

4. Moliére: Lakomec 

5. Carlo Goldoni:  Sluha dvou pánů   

6. Daniel Defoe: Robinson Crusoe 

 

2. Světová a česká literatura 19. století (19 děl) 

7. Victor Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži 

8. Karel Hynek Mácha: Máj 

9. Karel Jaromír Erben: Kytice 

10. Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor 

11. Božena Němcová: V zámku a podzámčí 

12. Božena Němcová: Babička   

13. Karel Havlíček Borovský: Křest svatého Vladimíra      

14. Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie  

15. Jan Neruda:  Povídky malostranské 

16. Karolína Světlá: Frantina 

17. Karolína Světlá: Kříž u potoka 

18. Karel Václav Rais: Kalibův zločin 

19. Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně 

20. Ladislav Stroupežnický: Naši furianti 

21. Vilém Mrštík, Alois Mrštík: Maryša 

22. Émile Zola: Zabiják 

23. Guy de Maupassant: Kulička 

24. Guy de Maupassant: Miláček 

25. Lev Nikolajevič Tolstoj: Anna Karenina  

 

3. Světová literatura 20. a 21. století (12 děl) 

26. Ernest Hemingway: Stařec a moře 

27. Ernest Hemingway: Komu zvoní hrana 

28. William Styron: Sophiina volba 

29. Anna Franková: Deník Anny Frankové  

30. Romain Rolland: Petr a Lucie 

31. Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid 

32. Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ                            

33. George Orwell: Zvířecí farma                                   

34. George Bernard Shaw: Pygmalion   

35. John Steinbeck: O myších a lidech                                 

36. Albert Camus: Cizinec 



 7 

37. Alexandr Solženicyn: Jeden den Ivana Děnisoviče 

 

 

4. Česká literatura 20. a 21. století (23 děl) 

38. Petr Bezruč: Slezské písně     

39. Jiří Wolker: Těžká hodina 

40. Karel Poláček: Bylo nás pět 

41. Vladislav Vančura: Rozmarné léto  

42. Karel Čapek: Povídky z jedné kapsy  

43. Karel Čapek: R.U.R. 

44. Karel Čapek: Bílá nemoc  

45. Karel Čapek: Krakatit 

46. Ivan Olbracht: Žalář nejtemnější 

47. Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník 

48. Jaroslav Havlíček: Petrolejové lampy  

49. Jaroslav Havlíček: Neviditelný 

50. Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma 

51. Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol 

52. Ladislav Fuks: Pan Theodor Mundstock 

53. Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 

54. Ota Pavel: Smrt krásných srnců 

55. Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále 

56. Bohumil Hrabal: Postřižiny 

57. Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky                                         

58. Josef Škvorecký: Zbabělci                                                                  

59. Květa Legátová: Jozova Hanule           

60. Radek John: Memento                                                          
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                     V Z O R  

          ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  

dílčí ústní zkouška společné části maturitní zkoušky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem si k dílčí ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z Českého jazyka a 

literatury zvolil výše uvedený seznam literárních děl. 

Nový Bydžov ………………. 2022                                                                   

.………………………………      

                                                                                                                                              podpis žáka 
 

 

Tento seznam žák odevzdá nejpozději do 31. 3. daného roku (pro podzimní termín do 30. 6.) 

 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni 

nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.  

Neodevzdá-li žák do 31. 3., resp. do 30. 6. vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky 

z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání. 

 

Hodnocení bude prováděno dle přiložené tabulky: 

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 

Školní rok –  2021/2022 Třída            

Jméno a příjmení žáka                                                                                                                

Číslo   Jméno a příjmení autora  Název díla… 

1 William Shakespeare Hamlet 

2 William Shakespeare Romeo a Julie 

3 Karel Hynek Mácha Máj 

4 Karel Jaromír Erben Kytice 

5 Nikolaj Vasiljevič Gogol Revizor 

6 Božena Němcová Babička 

7 George Orwell Zvířecí farma 

8 Ernest Hemingway Stařec a moře 

9 Romain Rolland Petr a Lucie 

10 Erich Maria Remarque Na západní frontě klid 

11 Anna Franková Deník Anny Frankové 

12 Karel Poláček Bylo nás pět 

13 Jan Otčenášek Romeo, Julie a tma 

14 Ladislav Fuks Spalovač mrtvol 

15 Ota Pavel Smrt krásných srnců 

16 Bohumil Hrabal Obsluhoval jsem anglického krále 

17 Bohumil Hrabal Postřižiny 

18 Josef Škvorecký Zbabělci 

19 Radek John Memento 

20 Karel Čapek R.U.R. 



 9 

 
Celkové hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury: 

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového 

hodnocení zkušebního předmětu. 
 

 

H. Požadavky, průběh a způsob hodnocení maturitní zkoušky z cizího jazyka ve školním 
roce 2021/2022 

 

1. Státní část 

Didaktický test 

Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje 

povinnou dotaci hodin pro profilové zkoušky ve školním vzdělávacím programu daného 

oboru vzdělání, ve kterém se žák vzdělává. Upozorňujeme, že povinná dotace hodin se 

změnila – viz § 14 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Pro didaktický test ze zkušebního 

předmětu cizí jazyk i nadále platí stejná pravidla – trvá 100 minut, z toho 40 minut 

poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.  

 

Hodnocení je pouze formou „uspěl/neuspěl” s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.,. 

 

2. Profilová část 

Písemná práce 

Doba trvání (žáka bez uzpůsobení) je 60  minut včetně času na výběr tématu. Rozsah 

minimálně 200 slov. V zadání budou 2 témata, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. 

Zadání bude obsahovat název , způsob zpracování.  Součástí výchozího textu k zadání může 

být i obrázek. Žáci (pokud pedagogicko-psychologická poradna neudělí výjimku) budou psát 

rukou na připravený označený linkovaný arch. 

 Při konání písemné zkoušky má žák možnost použít překladový slovník.  

 

(Písemná práce bude hodnocena na základě tabulky – „Kritéria hodnocení z předešlých 

ročníků”, pokud nebude stanoverno jinak.) 
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Ústní zkouška 

V souladu s § 16  vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou v platném znění, stanovil ředitel Střední školy technické a řemeslné, Dr. M. 

Tyrše 112, Nový Bydžov pro zkoušku z Cizího jazyka témata školních zkušebních úloh  platný pro ústní 

zkoušku společné části maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období školního roku 2021 – 

2022. 

 

ŠKOLNÍ SEZNAM TÉMAT PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU Z CIZÍHO JAZYKA 

Ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 témat.  

 

  Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Ústní zkouška z cizího jazyka 

koresponduje s podmínkami všech profilových zkoušek konaných formou ústní zkoušky před zkušební 

maturitní komisí dle § 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., tj. i zkoušek z cizího jazyka konaných v profilové 

části v letech předcházejících. 

Všechny zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí musí být monotematické. 

 

  Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahujícího jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.  

U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí pracovního 

listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. 

 

  Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 až 20 minut (dle rozhodnutí ředitele školy). 

Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. (Pracovní list je monotematický, nelze tedy bez zásadní 

úpravy používat pracovní listy Centra. 

 

  Součástí rámcových vzdělávacích programů oborů vzdělání kategorie M a L je povinným obsahem 

vzdělávací oblasti cizí jazyk také odborná terminologie vztahující se k danému oboru vzdělání, a to v 

minimálním rozsahu 20 % pro jazykovou úroveň B1 dle SERR.) 

 

ŠKOLNÍ SEZNAM TÉMAT PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU Z CIZÍHO JAZYKA 

1. London 

2. Customs and traditions 

3. Prague 

4. Hradec Králové city and surroundings 

5. Housing and living 

6. The UK 

7. My school 

8. The USA 

9.  Sport 

10.  Everyday life in the CR and England 

11.  Canada 

12.  Australia and New Zealand 

13.  In an office 

14.  Food and healthy diet  

15.  Food and gastronomy 

16.  Shopping and Czech products 

17.  Renting a car 

18.  Environment 

19.  Holidays and festivals 

20.  The Czech Republic 
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Celkové hodnocení ústní  zkoušky z cizího jazyka: (min. 18 bodů –  max. 39 bodů.) 

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového 

hodnocení zkušebního předmětu. 

 

 

 

 

                                                V Novém Bydžově 26. října 2021 

     

 

    

           Mgr. Vladimír Blažej 

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

 

 

 

 

  


