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Vypsání profilové části maturitní zkoušky 

konané v roce 2021 
 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů určuji pro profilovou část maturitní 

zkoušky konané v roce 2021 tyto jednotlivé zkoušky: 

 

obor Agropodnikání 41-41-M/01 
 

 Název zkoušky Forma zkoušky  Témata zkoušky 

Povinné 
zkoušky 

Český jazyk a literatura 

písemná práce 
zveřejněna v den 
konání zkoušky 

ústní zkouška před 
maturitní komisí 

viz příloha  

Anglický jazyk* 

písemná práce 
zveřejněna v den 
konání zkoušky 

ústní zkouška před 
maturitní komisí 

viz příloha 

Praktická zkouška 
zkouška před 
maturitní komisí 

viz příloha 

Chov zvířat 
ústní zkouška před 
maturitní komisí 

viz příloha 

Pěstování rostlin 
ústní zkouška před 
maturitní komisí 

viz příloha 

Nepovinné 
zkoušky 

Biologie 
ústní zkouška před 
maturitní komisí 

viz příloha 

Matematika 
ústní zkouška před 
maturitní komisí 

viz příloha 

*Uvedené zkoušky konají pouze žáci, kteří si zvolili ve společné části maturitní zkoušky anglický jazyk. 

. 
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obor Ekologie a životní prostředí  16-01-M/01 
 

 Název zkoušky Forma zkoušky  Témata zkoušky 

Povinné 
zkoušky 

Český jazyk a literatura 

písemná práce 
zveřejněna v den 
konání zkoušky 

ústní zkouška před 
maturitní komisí 

viz příloha  

Anglický jazyk* 

písemná práce 
zveřejněna v den 
konání zkoušky 

ústní zkouška před 
maturitní komisí 

viz příloha 

Praktická zkouška 
zkouška před 
maturitní komisí 

viz příloha 

Ochrana životního 
prostředí 

ústní zkouška před 
maturitní komisí 

viz příloha 

Technické odborné 
předměty 

ústní zkouška před 
maturitní komisí 

viz příloha 

Nepovinné 
zkoušky 

Biologie 
ústní zkouška před 
maturitní komisí 

viz příloha 

Matematika 
ústní zkouška před 
maturitní komisí 

viz příloha 

*Uvedené zkoušky konají pouze žáci, kteří si zvolili ve společné části maturitní zkoušky anglický jazyk. 

 

V Rožnově pod Radhoštěm   26. 10. 2020        Ing. Jaroslav Mandula  
                       ředitel školy 

 


