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           Střední škola technická a řemeslná,                            

           Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O r g a n i z a č n í   z a j i š t ě n í 
maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021 - podzim 

 

Maturitní zkouška (pouze opravná) oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v oborech 

středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-45-M/01 Dopravní prostředky, školní vzdělávací 

program Technik silniční dopravy a Operátor silniční dopravy, 29-41-L/51 Technologie potravin, 

školní vzdělávací program Technologie potravin, 64-41-L/51 Podnikání, školní vzdělávací program 

Specialista obchodu a služeb, 23-43-L/51 Provozní technika, školní vzdělávací program Dopravní a 

letecká technika, se řídí zákonem č.561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění a vyhláškou 

MŠMT č. 177/2009 Sb. v platném znění o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou a aktuálními předpisy MŠMT ČR pro školní rok 2020/2021.  

 

VÝUKOVÉ CENTRUM NOVÝ BYDŽOV 

 

Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou  23-45-M/01 Dopravní prostředky, školní vzdělávací program 

Technik silniční dopravy, třída 4. SD- denní forma studia               . 

 

1. TERMÍNY ZKOUŠEK 
praktická zkouška:           nekoná se 

profilové ústní zkoušky:  17. 9. 2021  

ústní zkouška z ČJL:        nekoná se   

ústní zkouška z AJ:          nekoná se   

písemná zkouška:             nekoná se 

slavnostní vyřazení:         06. 10. 2021 14.00 velká zasedací místnost MěÚ Nový Bydžov 
 

2. ZKUŠEBNÍ KOMISE 
2.1. Předseda:   Mgr. Petr Jaroš  - jmenován OŠ Královéhradeckého kraje 

2.2. Školní maturitní komisař: Ing. Ilona Novotná – jmenována CERMAT 

2.3. Místopředseda:   Ing. Karel Průcha, zástupce ředitele SŠTŘ   

2.4. Třídní učitel:   Mgr. Lenka Fleglová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů SŠTŘ     

2.5. Hodnotitelé: ústní zkouška ve státní části maturitní zkoušky se nekoná 

2.6. Zkoušející: Jiří Drašar, učitel odborných předmětů, odborník z praxe 

 Ing. Josef Kaplan, učitel odborných předmětů 

 Mgr. Ondřej Kolář, učitel střední školy 

   Tomáš Hovorka, učitel OV 

2.7. Hodnotitel DT: centrálně opravovány 

 

 

3. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA  

 
Nekoná se 
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4. ÚSTNÍ PROFILOVÁ A SPOLEČNÁ ZKOUŠKA 
Všichni žáci konající maturitní zkoušku se shromáždí v pátek 17. 09. 2021 v 11.30 v budově školy, 

Hlušice. 

Žáci se dostaví k ústní části maturitní zkoušky ve společenském oblečení s občanským průkazem 

a se studijním průkazem. 

                                                                       

Rozpis žáků k ústní zkoušce: 

 

 

PÁTEK 17. září 2021: 

 

Teoretická zkouška z dopravních předmětů – profilová část 

      

        11.45 hodin   losování otázky (Sobotka) 

        12.00 – 12.15 hodin  Sobotka Lukáš 

       12.15 – 12.30 hodin  Janouch Patrik 

        

          13.30 hodin   vyhodnocení výsledků  

 

 

Teoretická zkouška z odborných předmětů – profilová část 

   12.45 hodin   losování otázky (Sobotka) 

        13.00 – 13.15 hodin  Sobotka Lukáš 

     

   13.30 hodin    vyhodnocení výsledků 

 

             
        

Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou  23-45-M/01 Dopravní prostředky, školní vzdělávací program 

Operátor silniční dopravy, třída 4. OP- denní forma studia               . 

 

1. TERMÍNY ZKOUŠEK 
praktická zkouška:           nekoná se 

profilové ústní zkoušky:  17. 09. 2021  

ústní zkouška z ČJL:        nekoná se   

ústní zkouška z AJ:          nekoná se   

písemná zkouška:             nekoná se 

slavnostní vyřazení:         06. 10. 2021 14.00 velká zasedací místnost MěÚ Nový Bydžov 
 

2. ZKUŠEBNÍ KOMISE 
2.1. Předseda:   Mgr. Petr Jaroš  - jmenován OŠ Královéhradeckého kraje 

2.2. Školní maturitní komisař: Ing. Ilona Novotná – jmenována CERMAT 

2.3. Místopředseda:   Ing. Karel Průcha, zástupce ředitele SŠTŘ   

2.4. Třídní učitel:   Mgr. Lenka Fleglová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů     

2.5. Hodnotitelé: ústní zkouška ve státní části maturitní zkoušky se nekoná  

2.6. Zkoušející: Jiří Drašar 

 Mgr. Ondřej Kolář, učitel střední školy 

2.7. Hodnotitel DT: centrálně opravovány 

 

 

3. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA  
Nekoná se 
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4. ÚSTNÍ PROFILOVÁ A SPOLEČNÁ ZKOUŠKA 
Všichni žáci konající maturitní zkoušku se shromáždí v pátek 17. 09. 2021 v 11,30 v budově školy, 

Hlušice. 

Žáci se dostaví k ústní části maturitní zkoušky ve společenském oblečení s občanským průkazem 

a se studijním průkazem. 

                                                                                                                                             

Rozpis žáků k ústní zkoušce: 

 

PÁTEK 17. září 2021: 

 

Teoretická zkouška z dopravních technických předmětů – profilová část 

            12.15 hodin   losování otázky (Šoltysová) 

        12.30 – 12.45 hodin  Šoltysová Nikola 

       12.45 – 13.00 hodin  Hudec Tomáš 

       13.30 hodin    vyhodnocení výsledků (+ praktická zkouška) 

         
 

     

     

Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou  23-43-L/51 Provozní technika, školní vzdělávací program 

Dopravní technika, Dopravní a letecká technika a Operátor zemědělské techniky, třída 2. DPZ – denní forma 

studia (nástavbové studium)            

 

1. TERMÍNY ZKOUŠEK 
praktická zkouška:           nekoná se 

profilové ústní zkoušky:  17. 09. 2021  

ústní zkouška z ČJL:        nekoná se   

ústní zkouška z AJ:          nekoná se   

písemná zkouška:             nekoná se 

slavnostní vyřazení:         06. 10. 2021 14.00 velká zasedací místnost MěÚ Nový Bydžov 

 

2. ZKUŠEBNÍ KOMISE 
2.1. Předseda:       Mgr. Petr Ježek - jmenován OŠ Královéhradeckého kraje 

2.2. Školní maturitní komisař: Ing. Ilona Novotná – jmenována CERMAT 

2.3. Místopředseda:      Ing. Karel Průcha, zástupce ředitele   

2.4. Třídní učitel:           Mgr. Petra Hrnčířová  

2.5. Hodnotitelé:     nekoná se 

2.6. Zkoušející:              Mgr. Petr Motyčka, učitel odborných předmětů 

     Ing. Viktor Roháč, učitel odborných předmětů, odborník z praxe 

2.7. Hodnotitel DT:         centrálně hodnoceny  

 

3. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA  
 
Nekoná se 
 

4. ÚSTNÍ PROFILOVÁ A SPOLEČNÁ ZKOUŠKA 

Všichni žáci školního vzdělávacího programu Dopravní a letecká technika konající maturitní zkoušku se 

shromáždí v pátek 17. 09. 2021 v 11.00 v budově školy, Hlušice. 

Žáci se dostaví k ústní části maturitní zkoušky ve společenském oblečení s občanským průkazem 

a se studijním průkazem. 

    

Rozpis žáků k ústní zkoušce: 
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PÁTEK 17. září 2021: 

 

Teoretická zkouška z technických a leteckých předmětů (DLT) – profilová část (DLT) 

   11.15 hodin   losování otázky (Šachl) 

       11.30 – 11.45 hodin  Šachl Lukáš 

        

       11.50 hodin   vyhodnocení výsledků  

 

 

 

Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou  64-41-L/51 Podnikání, školní vzdělávací program 

Specialista obchodu a služeb, třída JVP- studium jednotlivých vyučovacích předmětů (nástavbové 

studium) 

 

1. TERMÍNY ZKOUŠEK 

praktická zkouška:           09. 09. 2021  

profilové ústní zkoušky:  nekoná se  

ústní zkouška z ČJL:        nekoná se   

ústní zkouška z AJ:          nekoná se   

písemná zkouška:             nekoná se 

slavnostní vyřazení:         individuální předání maturitních vysvědčení 

 

 

2. ZKUŠEBNÍ KOMISE 

2.1. Předseda:   Mgr. Petr Ježek - jmenován OŠ Královéhradeckého kraje 

2.2. Školní maturitní komisař: Ing. Ilona Novotná – jmenována CERMAT 

2.3. Místopředseda:   Ing. Karel Průcha, zástupce ředitele     

2.4. Třídní učitel:   Mgr. Petra Hrnčířová, VU TEV HL  

2.5.  Hodnotitelé: nejsou jmenováni 

2.6. Zkoušející: Ing. Jiří Wágner DiS, učitel odborných předmětů 

2.7. Hodnotitel DT: centrálně hodnoceny  

  

3. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA  

 

Rozpis pro praktickou část maturitní zkoušky: 

Skupina G – Martin Sedláček 

 

Praktická maturitní zkouška z předmětu Účetnictví a daně se bude konat v budově školy, Dr. M. Tyrše 

112, ve čtvrtek 09. 09. 2021 od 08.00, sraz žáků je v 07.45 v budově školy, témata jsou koncipována 

v rámci zadání praktické maturitní zkoušky.  

 

 

4. ÚSTNÍ PROFILOVÁ A SPOLEČNÁ ZKOUŠKA 

 

Nekoná se 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Podmínkou pro konání maturitní zkoušky je úspěšné ukončení závěrečného ročníku. 

 

2. Žáci, kteří neukončili úspěšně studium závěrečného ročníku v termínu konání závěrečné pedagogické 

rady dne 21. 05. 2021 (s odvoláním na aktuální předpisy pro školní rok 2020/2021), se budou řídit 

příslušnými ustanoveními zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
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a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhláškou MŠMT č. 177/2009 Sb. v platném znění o bližších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou a opatřeními MŠMT ČR 

obecné povahy. 

3. Klasifikace a hodnocení maturitní zkoušky proběhne ve smyslu vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. 

v platném znění o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.  

 

4. Závěrečná pedagogická rada pro žáky závěrečných ročníků denní a nástavbové formy všech oborů 

vzdělání s maturitní zkouškou se uskutečnila dne 21. 05. 2021 v 13.15 v budově školy v Novém 

Bydžově. 

 

5. Škola zveřejní na úředních deskách školy a na svých webových stránkách školy Organizační zajištění   

maturitních zkoušek.  Platné aktuální seznamy maturujících žáků podle jednotlivých dnů a aktuální časy 

zkoušek včetně změn ve vztahu časů žáků s přiznaným uzpůsobením budou zveřejněny po termínu 

konání závěrečné pedagogické rady na úředních deskách školy a na webových stránkách školy. 

 

6. Konzultační dny pro maturující žáky nebyly stanoveny. 

 

7. Třídní učitel: 

      a) seznámí žáky své třídy s organizačním zajištěním maturitních zkoušek; 

       b) po závěrečné pedagogické radě prokazatelně seznámí maturující žáky s rozpisem termínů   

                maturitních zkoušek podle jednotlivých dnů; 

c) vydá žákům vysvědčení o absolvování závěrečného ročníku s datem posledního dne vyučování     

    21. 05. 2021, vysvědčení bylo vydáno dne 25. 05. 2021 v 07.15 v budově školy v Hlušicích. 

d) do zahájení maturitních zkoušek připraví ve spolupráci se zkoušejícími a hodnotiteli podklady     

    pro maturitní komisi k vykonání praktické a ústní části maturitní zkoušky.   

 

8. Žákům náleží 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, a to v termínu 

stanoveném ředitelem školy. Tyto termíny byly stanoveny takto: 

a) 27. 05. 2021 (v tento den budou organizovány konzultace se zaměřením na praktickou část 

maturitní zkoušky) 

b) 14-18. 06. 2021  
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                  Mgr. Vladimír Blažej 

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

 


