STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OSTRAVA,
příspěvková organizace

URČENÍ PŘEDMĚTŮ PRO MATURITNÍ ZKOUŠKU
ŠKOLNÍ ROK 2022/23
Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14
vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, v platném znění.
V souladu s výše uvedenými předpisy jsou maturitní předměty určeny následujícím
způsobem
•

Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou.

•

Žák získá střední vzdělání s maturitou, jestliže úspěšně vykoná obě části.

Společná část maturitní zkoušky (státní maturita, stanovuje ministerstvo)
Předmět

Forma zkoušky

Povinná zkouška

Český jazyk a literatura

didaktický test

Volitelná zkouška
(žák si musí zvolit jednu z možností)

Cizí jazyk

didaktický test

Matematika

didaktický test

Nepovinné zkoušky
(žák si může zvolit max. 2, a to
matematiku rozšiřující a druhou
z volitelných zkoušek)

Matematika rozšiřující
didaktický test
(hodnocení se nezapočítává do
celkového hodnocení zkoušky)

Profilová část maturitní zkoušky (stanovuje ředitel školy)
Profilová část slouží k profilaci školy a žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů.
V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se profilová část skládá
•

z písemné a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury,

•

pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, pak z písemné a ústní
zkoušky z tohoto cizího jazyka,

•

tří povinných zkoušek,

• a ze zkoušek nepovinných (max.2).
Známky z nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, ale nezapočítávají se do
celkového hodnocení.

Středoškolská 3, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
tel.: 595 781 531, 533, email: info@stav-ova.cz, www.stav-ova.cz
IČO: 00602116

Profilová část pro jednotlivé obory vzdělávání
36-47-M/01 Stavebnictví
Povinné
zkoušky

Povinné
zkoušky

•

Český jazyk a literatura

•

V případě volby cizího jazyka

•

Pozemní stavitelství
Stavební konstrukce
Praktická zkouška z odborných předmětů

písemná práce
ústní zkouška
písemná práce
ústní zkouška
ústní zkouška
ústní zkouška
praktická zkouška

Architektura
Geodézie

ústní zkouška
ústní zkouška

•
•

Nepovinné
zkoušky

•
•

76-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
Povinné
zkoušky

Povinné
zkoušky

•

Český jazyk a literatura

•

V případě volby cizího jazyka

•

Geodézie – ústní zkouška
Tvorba map – ústní zkouška
Maturitní práce z odborných předmětů

písemná práce
ústní zkouška
písemná práce
ústní zkouška
ústní zkouška
ústní zkouška
obhajoba

Geodetické výpočty
Katastr nemovitostí

ústní zkouška
ústní zkouška

•
•

Nepovinné
zkoušky

•
•

78-42-M/01 Technické lyceum
Povinné
zkoušky

Povinné
zkoušky

•

Český jazyk a literatura

•

V případě volby cizího jazyka

•

Maturitní práce z odborných předmětů
Matematika
Jedna volitelná zkouška z této nabídky

•
•

písemná práce
ústní zkouška
písemná práce
ústní zkouška
obhajoba
ústní zkouška, písemná práce

− fyzika

ústní zkouška

− architektura

ústní zkouška

− ICT

ústní zkouška

− cizí jazyk – jiný než ve společné části

ústní zkouška, písemná práce

V Ostravě – Zábřehu, 9. 9. 2022

PaedDr. Zdeňka Klečková
ředitelka školy

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OSTRAVA,
příspěvková organizace

MATURITNÍ ZKOUŠKA – STAVEBNICTVÍ
Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14
vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou, v platném znění.
V souladu s výše uvedenými předpisy jsou maturitní předměty určeny následujícím způsobem:
•

Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou.

•

Žák získá střední vzdělání s maturitou, jestliže úspěšně vykoná obě části.

Společná část maturitní zkoušky (státní maturita, stanovuje ministerstvo)
Předmět

Forma zkoušky

Povinná zkouška

Český jazyk a literatura

didaktický test

Volitelná zkouška
(žák si musí zvolit jednu z možností)

Cizí jazyk

didaktický test

Matematika

didaktický test

Nepovinné zkoušky
Matematika rozšiřující
(žák si může zvolit max. 2 nepovinné (hodnocení se nezapočítává do
zkoušky, a to matematiku rozšiřující celkového hodnocení zkoušky)
a druhou z volitelných zkoušek)

didaktický test

Profilová část maturitní zkoušky (stanovuje ředitel školy)
Profilová část slouží k profilaci škol a žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů.
V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se profilová část skládá
•

z písemné a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury,

•

pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, pak z písemné a ústní zkoušky
z tohoto cizího jazyka,

•

tří povinných zkoušek,

• a ze zkoušek nepovinných (max.2).
Známky z nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, ale nezapočítávají se do
celkového hodnocení.

Středoškolská 3, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
tel.: 595 781 531, 533, email: info@stav-ova.cz, www.stav-ova.cz
IČO: 00602116

36-47-M/01 Stavebnictví
Povinné zkoušky

Povinné zkoušky

•

Český jazyk a literatura

písemná práce
ústní zkouška

•

V případě volby cizího jazyka

písemná práce
ústní zkouška

•

Pozemní stavitelství
Stavební konstrukce
Praktická zkouška z odborných předmětů

ústní zkouška
ústní zkouška
praktická zkouška

Architektura
Geodézie

ústní zkouška
ústní zkouška

•
•

Nepovinné
zkoušky

•
•

NÁVRH HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ
ZKOUŠKY PRO OBOR STAVEBNICTVÍ

2022/2023

Hodnocení maturitní zkoušky a organizace zkoušek se řídí vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.

Doba přípravy a zkoušení
•
•

Doba vyhrazena k ústnímu zkoušení je stanovena na 15 minut. Příprava na všechny ústní
zkoušky trvá rovněž 15 minut.
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají navýšený čas na přípravu (případně na
zkoušku) dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Hodnocení profilových zkoušek pro žáky s PUP
•
•
•

U žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek se při hodnocení profilových zkoušek přihlíží
k doporučení pedagogicko-psychologické poradny pro daný typ zkoušky.
U praktických a písemných zkoušek dochází k navýšení času pro zpracování dle doporučení.
Pro hodnocení praktických maturit a písemných prací platí stejné bodové hodnocení.

Hodnocení praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů
•
•
•
•
•
•

•

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů se skládá ze dvou částí (KOC a STK).
Doba konání každé zkoušky je 360 minut čistého času.
Každý předmět je hodnocen maximálně 100body. Celkově může žák získat za celou zkoušku
maximálně 200 bodů.
Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná obě části. Pokud žák neuspěje v jedné
části zkoušky, opakuje obě části zkoušky (KOC i STK).
Výslednou známku z praktické maturitní zkoušky oznámí předseda maturitní komise žákovi
v den konání ústních zkoušek.
Hodnocení jednotlivých částí zkoušky (KOC a STK)
výborný
100–86 bodů
chvalitebný
85–70 bodů
dobrý
69–55 bodů
dostatečný
54–40 bodů
nedostatečný
39–0 bodů
Výsledná známka z praktické zkoušky se stanoví dle následující tabulky
výborný
200–172 bodů
chvalitebný
171–140 bodů
dobrý
139–110 bodů
dostatečný
109–80 bodů
nedostatečný
79–0 bodů

NÁVRH HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ
ZKOUŠKY PRO OBOR STAVEBNICTVÍ
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Hodnocení maturitní zkoušky z jazyka českého a literatury
•
•
•
•

Maturitní zkouška z jazyka českého a literatury se skládá ze dvou částí, písemné a ústní.
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení
zkušebního předmětu.
Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny její části (DT, PP, ÚZ). Pokud
žák neuspěje v jedné části zkoušky, opakuje pouze tu část zkoušky, ve které neuspěl.
Výslednou známku z jazyka českého a literatury v profilové části oznámí předseda maturitní
komise žákovi v den konání ústních zkoušek.

Písemná práce
•
•
•
•
•

•

•

Minimální počet slov je 250.
Celkový čas na volbu zadání a jeho zpracování je 110 minut.
Žák si vybírá 1 ze 4 témat stanovených ředitelem na základě návrhů vyučujících ČJ.
Při konání písemné práce mohou žáci použít pravidla českého pravopisu.
Písemnou práci žák píše do připraveného záznamového archu. Text je nutno psát čitelně,
nečitelný text nebude hodnocen. Je nutno rozlišovat velká a malá písmena. Žák může psát
písemnou práci i na počítači, ale pouze na doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
Kritéria hodnocení
1) vytvoření textu podle zadaných kritérií
max. 10 b.
2) funkční užití jazykových prostředků (pravopis, tvarosloví, lexikum)
max. 10 b.
3) kompoziční výstavba textu (koheze a koherence)
max. 10 b.
Výsledná známka z písemné práce se stanoví dle následující tabulky
výborný
30–27 bodů
chvalitebný
26–22 bodů
dobrý
21–17 bodů
dostatečný
16–12 bodů
nedostatečný
11–0 bodů

Ústní zkouška
•

•
•
•

Žák do 31. 3. odevzdá řediteli seznam 20 knih ze školního seznamu povinné četby sestavený
podle kritérií obsažených v nabídce knih. Pokud tak neučiní, losuje si u zkoušky
z pracovních listů ke všem dílům z maturitního seznamu.
Žák si vylosuje pracovní list s uměleckým a neuměleckým textem a provede jejich rozbor.
V jednom dni nelze losovat dvakrát stejný pracovní list.
Kritéria hodnocení a časové rozdělení ústní zkoušky
1) analýza uměleckého textu (I.- III. část)
10 b.
5 minut
2) literárněhistorický kontext (zde platí vnitřní podmínka, že žák
10 b.
5–7 minut
musí dosáhnout minimální hranice 4 bodů, v opačném případě je
toto kritérium hodnoceno 0 body)
3) analýza neuměleckého textu (I.- II. část)
7 b.
3–5 minut
4) spisovné vyjadřování (pokud žák má za literárněhistorický
3 b.
kontext 0 bodů, může získat za toto kritérium maximálně 1 bod)

NÁVRH HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ
ZKOUŠKY PRO OBOR STAVEBNICTVÍ
•
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Výsledná známka z ústní zkoušky se stanoví dle následující tabulky
výborný
30–27 bodů
chvalitebný
26–22 bodů
dobrý
21–17 bodů
dostatečný
16–12 bodů
nedostatečný
11–0 bodů

Hodnocení maturitní zkoušky z cizího jazyka
•
•
•
•

Maturitní zkouška z cizího jazyka se skládá ze dvou částí, písemné a ústní.
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení
zkušebního předmětu.
Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny její části (DT, PP, ÚZ). Pokud
žák neuspěje v jedné části zkoušky, opakuje pouze tu část zkoušky, ve které neuspěl.
Výslednou známku z cizího jazyka v profilové části oznámí předseda maturitní komise
žákovi v den konání ústních zkoušek.

Písemná práce
•
•
•

Minimální počet slov je 200.
Celkový čas na volbu zadání a jeho zpracování je 90 minut.
Žák si vybírá 1 z 3 témat stanovených ředitelem na základě návrhů vyučujících CJ.
− článek, recenze, vypravování, neformální dopis, formální dopis, charakteristika, popis,

•
•

•

•

− zadání obsahuje název a způsob zpracování zadání.
Při konání písemné práce mohou žáci použít slovník bez přílohy věnované písemnému
projevu.
Písemnou práci žák píše do připraveného záznamového archu. Text je nutno psát čitelně,
nečitelný text nebude hodnocen. Je nutno rozlišovat velká a malá písmena. Žák může psát
písemnou práci i na počítači, ale pouze na doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
Kritéria hodnocení
1) splnění zadání a požadované délky
3 b.
rozpracování bodů zadání
3 b.
2) organizace / koherence textu (odstavce)
3 b.
koheze textu (prostředky textové návaznosti)
3 b.
3) slovní zásoba a pravopis – rozsah
3b
slovní zásoba a pravopis – přesnost
3 b.
4) mluvnické prostředky – rozsah
3 b.
mluvnické prostředky – přesnost
3 b.
Výsledná známka z písemné práce se stanoví dle následující tabulky
výborný
24–21 bodů
chvalitebný
20–17 bodů
dobrý
16–13 bodů
dostatečný
12–10 bodů
nedostatečný
9–0 bodů
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Ústní zkouška z cizího jazyka
•

Žák si vylosuje jedno z 25 témat s pracovním listem, který obsahuje 2 zadání:
− práce s obrázky k danému tématu (4–5 minut),
− konverzace o daném tématu, pracovní listy 1–20 obsahují i ověření odborné
terminologie (10–11 minut).
V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
Kritéria hodnocení
1) zadání/obsah a projev
8 b.
2) lexikální kompetence a výslovnost
8 b.
3) gramatická kompetence a prostředky textové
8 b.
návaznosti
Výsledná známka z ústní zkoušky se stanoví dle následující tabulky
výborný
24–21 bodů
chvalitebný
20–17 bodů
dobrý
16–13 bodů
dostatečný
12–10 bodů
nedostatečný
9–0 bodů

•
•

•

Stanovení výsledné známky v jazycích
•

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení
zkušebního předmětu.
Výsledná známka je stanovena dle následující tabulky.
Pokud je žák hodnocen z některé části známkou nedostatečný, pak výsledná známka je
nedostatečný.

•
•

PP ÚZ Výsledné
hodnocení
1

1
2
3
4

výborný
chvalitebný
chvalitebný
dobrý

PP ÚZ

2

1
2
3
4

Výsledné
hodnocení
výborný
chvalitebný
dobrý
dobrý

PP ÚZ

3

1
2
3
4

Výsledné
hodnocení
chvalitebný
chvalitebný
dobrý
dostatečný

PP ÚZ Výsledné
hodnocení
4

1
2
3
4

chvalitebný
dobrý
dobrý
dostatečný
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Požadavky na jednotlivé klasifikační stupně ústní zkoušky
•

•

•

•

•

Výborný – bezpečné zvládnutí poznatků, pochopení vazeb, vztahů mezi nimi, pohotové
a samostatné řešení navozených přiměřených problémů, tvořivé uplatnění získaných
poznatků. Ústní projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický.
Chyb se dopouští zřídka.
Chvalitebný – podobně jako výborný. Je méně samostatný v aplikacích poznatků, potřebuje
občasný podnět. Menší nedostatky v ústním a grafickém projevu, formulace bez větších
nepřesností.
Dobrý – bez podstatných mezer v uceleném osvojení problematiky. Požadované
intelektuální činnosti nevykonává vždy přesně a rychle. Podstatnější chyby dokáže za pomoci
učitele korigovat. Rovněž s pomocí učitele uplatňuje své poznatky při řešení úkolů. Myslí
vcelku správně, ne vždy tvořivě. Ústní projev není vždy správný, přesný a výstižný, grafický
projev je méně estetický. Někdy získá chybné výsledky, jejichž chybnost si dokáže uvědomit
a s pomocí učitele zdůvodnit.
Dostatečný – závažné mezery v ucelenosti vědomostí. V intelektuálních činnostech je málo
pohotový a má v nich nedostatky. V ústním projevu není samostatný. Grafický projev je
málo estetický. Chyby dokáže s větší pomocí učitele opravit. Často dospívá k chybným
výsledkům, z nichž nedokáže vyvodit závěry.
Nedostatečný – značné mezery v ucelenosti poznatků. Velmi závažné chyby při řešení
úkolů, které ani s vydatnou pomocí učitele nedokáže odstranit. Vážné nedostatky v logickém
uvažování, ústním i grafickém projevu.

Stanovení známky z ústního zkoušení
•

Výsledné hodnocení provedou zkoušející a přísedící a navrhnou maturitní komisi známku.

•

O udělených známkách z daného předmětu proběhne hlasování. Hlasují zkoušející
a přísedící daného předmětu a ti stálí členové komise, kteří byli přítomni ústní zkoušce po
většinu času zkoušení žáka. Výsledek hlasování je zaznamenán do tabulky.

•

Pokud při hlasování nastane rovnost hlasů, rozhodne hlas předsedy komise a o hlasování je
pořízen samostatný záznam (návrh, protinávrh, zdůvodnění, podpisy).

•

Pokud předseda nebo místopředseda s navrženou známkou nesouhlasí, nebo se zkoušející
a přísedící neshodnou, je o hlasování komise pořízen samostatný záznam (návrh, protinávrh,
zdůvodnění, podpisy).

•

Při hodnocení známkou nedostatečný je o výsledku hlasování vždy pořízen samostatný
záznam (návrh, protinávrh, zdůvodnění, podpisy).

•

Hodnocení ústní zkoušky oznámí předseda maturitní komise žákovi v den konání ústní
zkoušky.
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POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
1) Zděné stavby
• Konstrukční systémy
• Kamenné zdivo
• Cihelné zdivo
• Zdivo tvárnicové
• Novodobé zdivo
2) Komíny
• Funkce, názvosloví, zásady, tah
• Dělení komínů
• Výška komínu nad střechou šikmou a plochou
• Komínová lávka
• Komíny a dřevěné konstrukce
3) Příčky
• Funkce, požadavky, šíření zvuku, rozdělení
• Tradiční zděné příčky
• Novodobé zděné příčky
• Monolitické příčky
• Sádrokartonová příčka
4) Zemní práce
• Zeminy pro zakládání
• Průzkum staveniště
• Vytyčení stavby
• Druhy výkopů
• Roubení (pažení)
5) Základy
• Nezamrzná hloubka
• Plošné základy (pásy a patky)
• Plošné základy (rošty a desky)
• Hlubinné základy
• Odvodnění staveniště
6) Stropy – část 1
• Stropy dřevěné trámového
• Stropy dřevěné ostatní
• Stropy z ocelových nosníků a desek Hurdis
• Stropy z prolamovaného plechu
• Pozední věnce
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7) Stropy – část 2
• Stropy z keramických nosníků a vložek
• Stropy keramické pouze z tvarovek
• Stropy ŽB monolitické
• Stropy ŽB montované
• Strop Ytong montovaný z nosníků a tvarovek
8) Schodiště – část 1
• Funkce a názvy konstrukčních částí schodiště
• Dělení schodišť
• Pažené schodiště
• Schodiště ŽB deskové monolitické a kombinované
• Schodiště ŽB deskové montované
9) Schodiště – část 2
• Zásady pro návrh schodiště
• vřetenové schodiště
• Schodnicové schodiště
• Zavěšené schodiště
• Schodišťové zábradlí
10) Podlahy
• Vlastnosti podlah
• Dřevěné podlahy
• Dlažby
• Mazaniny, potěry, stěrky
• Povlaky
11) Převislé a ustupující konstrukce
• Balkóny
• Lodžie
• Římsy
• Markýza
• Arkýř
12) Krovy
• Názvosloví, požadavky a dělení střech
• Stojatá stolice
• Ležatá stolice
• Dřevěný krov s bačkorou
• Hambálkový krov
13) Ploché střechy
• Charakteristika, dělení, požadavky
• Možnosti odvodnění
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Vrstvy střešních plášťů
Střechy jednoplášťové
Střechy dvouplášťové

14) Klempířské práce
• Materiál, spojování, připevňování
• Klempířské prvky (zděře, háky)
• Střešní žlaby
• Oplechování atiky
• Oplechování úžlabí
15) Typologie staveb bytových a občanských
• Hlavní zásady pro obytné místnosti a příslušenství
• Rodinné domy
• Bytové domy
• Domovní a technické vybavení.
• Stavby občanského vybavení
16) Hydroizolace
• Účel, základní rozdělení HI
• Druhy izolačních materiálů
• Izolace proti zemní vlhkosti
• Izolace proti tlakové vodě
• Izolace proti radonu
17) Tepelné izolace
• Základní pojmy, šíření tepla
• Tepelné posouzení zděné konstrukce
• Tepelné mosty
• Dodatečné zateplení fasády
• Materiály pro TI
18) Truhlářské a zámečnické výrobky
• Rozdělení oken dle způsobu otevírání a konstrukce
• Dřevěná okna
• Dřevěné dveře
• Zárubně
• Zámečnické výrobky
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19) Kanalizace
• Kanalizační přípojka
• Vnitřní kanalizace – svislý řez objektem
• Zásady pro jednotlivé druhy potrubí
• Materiál pro vnitřní kanalizaci
• Příslušenství kanalizace
20) Vodovod a plynovod
• Vodovodní přípojka
• Vnitřní vodovod – svislý řez objektem
• Vnitřní vodovod – materiál a spojování potrubí
• Plynovodní přípojka
• Vnitřní plynovod – svislý řez objektem

Ostrava, 9. 9. 2022

Schválil: PaedDr. Zdeňka Klečková

TÉMATA PRO PROFILOVOU ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
OBOR STAVEBNICTVÍ
2022/2023
STAVEBNÍ KONSTRUKCE
1) ŽB desky
• Druhy ŽB desek pnutých v jednom směru
• Plošné zatížení deskových konstrukcí
• Statická schémata
• Průběhy vnitřních sil a jejich výpočet
• Postup při návrhu a posouzení
• Konstrukční zásady
2) ŽB trámy
• Druhy
• Liniové zatížení trámových konstrukcí
• Statická schémata
• Průběhy vnitřních sil
• Postup při návrhu a posouzení deskového trámu a obdélníkového průřezu
• Konstrukční zásady
3) Sloupy a stěny betonové
• Postup při návrhu a posouzení
• Bednění sloupů a stěn tradiční i systémové – příklady, nákresy
• Pevnostní třídy betonu, zkouška pevnosti betonu v tlaku
• Průběhy napětí v průřezech mimostředně tlačených
4) Zděné konstrukce
• Výhody a nevýhody zděných konstrukcí
• Zdicí prvky – klasifikace podle Eurokódu (dle úrovně kontroly, dle děrování), pevnosti
• Malty – druhy a pevnosti
• Pevnost zdiva, součinitelé vliv vzpěru
• Únosnost zdiva, podmínka spolehlivosti
• Míchání malt – míchačky
5) Dřevěné konstrukce tlačené
• Návrh a posouzení dřevěného sloupu, vliv vzpěru, součinitelé
• Materiál pro dřevěné konstrukce – rozdělení, návrhové charakteristiky
• Prvky dřevěných konstrukcí tlačené – celistvé, složené, členěné
6) Ocelové konstrukce tlačené
• Návrh a posouzení ocelového sloupu, vliv vzpěru součinitelé
• Materiál pro ocelové konstrukce – rozdělení, návrhové charakteristiky
• Prvky ocelových konstrukcí tlačené – celistvé, členěné
7) Monolitická schodiště
• Dělení podle uspořádání nosné konstrukce
• Základní prvky
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Vykreslení výztuže schodnic, desek, stupňů
Betonářská výztuž – druhy a vlastnosti

8) Vlastnosti betonu a betonářské oceli
• Pevnosti, pracovní diagramy
• Objemové změny betonu, dotvarování betonu
• Tažnost oceli
• Spolupůsobení betonu a výztuže – soudržnost betonu a oceli, teplotní roztažnost,
ochrana výztuže před korozí
• Konstrukční zásady – kontrola vyztužení, kotevní délka, d, x, zb
9) Monolitické základy
• Tvary základových patek, pásů, roštů
• Princip návrhu výztuže ŽB základů
• Vyztužení patky, kritické průřezy
• Vyztužení pásu pod zdí a pod řadou sloupů
• Úprava základové spáry
• Bednění základových konstrukcí tradiční a systémové – nákresy
10) Zvláštní stropní konstrukce
• Kazetové stropy
• Hřibové stropy
• Bezprůvlakové a bezhlavicové stropy
• Zdvihané stropy
• Deska křížem vyztužená – způsoby podepření, zatížení, statická schémata, průběhy
vnitřních sil, rozmístění výztuže, konstrukční zásady
• Podstata předpětí a výsledné napětí v předpjatých stropních konstrukcích
11) Betony pro nosné konstrukce
• Rozdělení betonů z různých hledisek
• Třídy a značení betonů dle platných norem
• Destruktivní a nedestruktivní zkoušení betonu
• Zvláštní druhy betonů z hlediska vstupních materiálů a použití – lehké, silniční, těžké,
ohnivzdorné a žáruvzdorné, těžké, předpjaté, vodostavební apod.
12) Hutnění a ošetřování betonu
• Hutnění – druhy, účel, přehled prostředků
• Výroba a ošetřování betonů v normálních a extrémních podmínkách (zimní a letní)
• Přísady a příměsi do betonů a malt – druhy, funkce, použití
13) Dřevostavby
• Dřevostavby – popis a nákresy typů
• Výhody a nevýhody dřevěných konstrukcí
• Údržba a ochrana dřevěných konstrukcí – dřevokazné houby a hmyz
14) Kamenivo a voda do betonu
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Kamenivo do betonu – rozdělení, vlastnosti, vliv na pevnost betonu, zkoušky kameniva
Voda do betonu – druhy, funkce, vliv na pevnost, w, zkoušky vody
Skladování kameniva a vody
Dávkování kameniva a vody

15) Cementy
• Výroba cementu a základní suroviny
• Hydratace a průvodní jevy hydratace
• Cementy portlandské – druhy a použití
• Cementy se speciálními vlastnostmi – druhy a použití
• Zkoušky cementu, skladování a dávkování cementu
16) Výroba betonu
• Výroba betonu v míchačkách a betonárnách, druhy míchaček
• Základní části betonáren
• Doprava betonu primární a sekundární – přehled prostředků
• Zkoušky konzistence betonu
17) Ocelové konstrukce ohýbané
• Prvky ocelových konstrukcí ohýbané – druhy, popis, nákresy
• Materiál pro ocelové konstrukce – rozdělení, návrhové charakteristiky
• Spoje ocelových konstrukcí – druhy, zásady, použití, nákresy
18) Dřevěné konstrukce ohýbané
• Prvky dřevěných konstrukcí ohýbané – druhy, popis, nákresy
• Materiál pro dřevěné konstrukce – rozdělení, návrhové charakteristiky
• Spoje dřevěných konstrukcí – druhy, zásady, použití, nákresy
19) Ocelové haly
• Nosné prvky – popis, nákresy
• Zavětrování halových konstrukcí
• Údržba a ochrana ocelových konstrukcí
• Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí
20) Bednění
• Rozdělení z různých hledisek
• Bednění základů, stěn, sloupů stropů – nákresy
• Ukládání výztuže do bednění – desky, trámy, sloupy, stěny…
• Skladování výztuže, železářské práce, výkresy výztuže

Ostrava, 9. 9. 2022

Schválil: PaedDr. Zdeňka Klečková
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JAZYK ANGLICKÝ
1) Cultural Life
• Going to the theatre/cinema
• Film genres and their characteristics
• My favourite actor/director
• A film review
• Watching TV/Netflix/HBO series
• Music and dance, dance lessons
• Reading books
• Art galleries, drawing
• Construction drawings, different views of a building, designing a building
2) Seasons of the Year
• The climate in Czechia
• Spring: typical weather, outdoor activities and spring flowers
• Summer: typical weather, summer storms, outdoor activities and farming
• Autumn: typical weather, harvesting, autumn holidays and festivals
• Winter: typical weather, sports activities, dangers on the road
• Climate change and extreme weather
• Global warming and the greenhouse effect
• Other environmental problems
• The most suitable temperature / weather conditions for concreting operations
• Damage to a building by dampness in rainy seasons, site drainage
3) Fashion and Shopping for Clothes
• Fashion trends and styles, hairstyles
• Materials, patterns, cuts and designs
• Winter and summer clothes
• Casual wear vs. clothes for special occasions (sporting activities, the theatre, etc.)
• Shoes and accessories
• Shopping for clothes
• Types of shops and their assortment of goods
• Shopping malls vs. small shops
• Online shopping vs. in-store shopping
• Returning faulty goods
• Clothes and protective equipment on the building site
4) Food and Meals
• Meals of the day: breakfast, snacks, lunch/dinner, supper
• Types of soups/meat/spices/flavourings
• My favourite meal/recipe
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Czech, British and American cuisine
A balanced diet vs. junk food
Likes and dislikes, shopping for food
Fruit and vegetable
Eating out
A kitchen (its equipment, electrical appliances), a dining room and other parts of a house

5) Communications
• Types and use of computers
• Hardware and software
• Accessories
• The Internet
• Means of communication (mobiles phones, e-mail, letter writing, face-to-face
communication)
• Internet services: e-mail, shopping, banking, etc.
• Other services: at the post office, hairdresser’s, dry cleaner’s, etc.
• Mass media: newspapers, magazines, TV news, online news, social networking sites
• CAD systems, construction drawings on the PC, different views of a building
6) Health
• Our health care system
• Illnesses and serious diseases
• Current epidemics/pandemics
• Symptoms of common illnesses
• Home treatment of a common cold
• Going to the doctor’s, regular check-ups
• Going to the pharmacy
• Hospital treatment and recovery
• A healthy lifestyle
• Safety on the building site, precautions, possible injuries, protective equipment
7) Environment
• Water and air pollution
• The greenhouse effect and global warming / climate change
• Acid rain
• Deforestation
• The ozone hole
• Landfills
• Recycling and composting organic waste
• Alternative energy
• Other ways to reduce global warming and the greenhouse effect
• Protecting endangered animals and rainforests
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Brownfields, contaminated subsoil, types of subsoil (weak and firm), suitable foundations

8) Travelling
• Reasons for travel
• Water and land transport
• Train travel
• Air travel
• Types of holidays (winter/summer) / popular destinations
• Travelling on your own or with the family/friends
• Going on holiday/vacation: means of transport, accommodation, board and luggage
• Going abroad (a valid passport, a visa, foreign currency)
• My last/dream holiday
• Transporting building materials on the building site, earth-moving plant for clearing the
site and excavations
9) Sports and Games
• Indoor and outdoor sports
• Winter and summer sports
• Some sports equipment and sporting venues
• National sports and games in the English speaking countries and the CR
• My favourite sport/game (my soccer/tennis/ice-hockey practice)
• Keeping fit, going to the gym, a workout routine, regular exercise
• P. E. lessons at school
• Watching sport on TV, attending sporting events, (online) betting
• The Olympic Games
• Physical activities when working on the building site (digging, transporting material, etc.),
handling builders’ tools, some basic building operations
10) Personal Identification
• My personality
• My best friend, my girl-/boyfriend
• Family members and our relationships
• My hobbies and spending free time (likes and dislikes, my soccer/tennis/ice-hockey
practice)
• Free time activities (celebrations, weekends, holidays, etc.) with the family
• My interests and skills
• Part-time jobs, my work experience
• My future career, my dream job
• Applying for a job, a job interview
• Career opportunities in construction industry – the job of a civil/structural engineer, an
architect, a site agent, a site supervisor, a quantity surveyor, tradesmen, etc.
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11) Education
• Compulsory education
• Levels of education (pre-school, primary, secondary, etc.)
• The length of study
• The school year/day
• Examinations and assessment
• Types of schools / branches of study in the UK/USA (comprehensive schools, public
schools, etc.)
• Types of schools / branches of study in Czechia (grammar schools, etc.)
• My school (location, branches of study, specialist subjects, exams, a description of the
school building, equipment and facilities, events during the school year)
• Our specialist subjects, their content (basic building operations), designing a building on
the PC
12) Holidays and Festivals
• Halloween, Valentine’s Day in the English speaking countries
• Thanksgiving, Independence Day in the USA
• Guy Fawkes Night in the UK
• International holidays: Christmas, New Year’s Eve and Easter
• John Huss Day
• St. Cyril and St. Methodius Day
• St. Wenceslas Day
• Independence Day
• Struggle for Freedom and Democracy Day
• Thomas the Apostle, the patron saint of architects, bricklayers and land surveyors – what
is their job?
13) The USA
• Location, parts, symbols
• Important cities – New York, Washington, D.C. (tourist attractions, etc.)
• People, languages, nationalities
• Geography (climate, landscape, regions, etc.)
• Places of interest (cities, natural beauty spots, monuments, etc.)
• Holidays and festivals, national sports, national dishes
• Political system and economy
• History – exploration of North America (the U. S., Canada)
• Housing in the USA, building materials
14) The UK
• Location, parts, symbols
• London (tourist attractions, etc.)
• People, languages, nationalities
• Geography (climate, landscape, regions, etc.)
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Places of interest (cities, natural beauty spots, monuments, etc.)
Holidays and festivals, national sports, national dishes
Political system and economy
History – Commonwealth countries (Canada, Australia)
Housing in the UK, building materials

15) Czechia
• Location, parts, symbols
• Important cities – Prague, Ostrava (tourist attractions, etc.)
• People, languages, nationalities
• Geography (climate, landscape, regions, etc.)
• Places of interest (cities, natural beauty spots, monuments, etc.)
• Holidays and festivals, national sports, national dishes
• Political system and economy
• History
• Housing in the CR, building materials
16) Housing
• Parts of a house
• My house/my flat, my room
• Household chores
• My dream flat/house
• Housing in Czechia (detached houses, blocks of flats, etc.)
• Living in the city/country
• Renting a flat / taking out a mortgage
• Housing in the UK (detached/semi-detached/terraced houses, bungalows, cottages, etc.)
• Houses in an American town/city (an apartment house, a condominium, etc.)
• Houses in the U. S. country/suburbs (a duplex, a two-storey house, a bungalow, a ranch
house, a trailer, etc.)
17) Building Operations
• People on the building site: people at the top of the organisational structure, tradesmen,
other building workers
• Designing a building on the drawing board (construction drawings)
• Different views of a building
• Parts of a building (exterior, interior – rooms)
• The site plan and storage areas
• Safety rules
• Protective clothing and equipment
• Builders’ tools and their use
• Earth-moving plant
• Preparing a building site: demolition work, clearing the site, creating a level site
• Drainage, types of subsoil, water removal systems
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Carcassing:
− excavating and pouring a concrete foundation,
− erecting/rendering walls (types of walls, functions of a wall, building materials for
walls),
− bricklaying (bonds, parts of a bond, tools for bricklaying, the process of bricklaying),
− constructing a timber-framed roof construction, laying a roof covering,

•

− fixing gutters / window and door frames, etc.
Works in the interior:
− services (gas, electricity, water),
− rendering interior walls,
− tiling a wall,
− floor laying (screed floors and other types of floors), floor coverings,
− working with timber (types of timber),
− other components of a house (kitchen, bathroom, toilet, rooms – equipment), etc.

18) Building Materials
• Different types of building materials
• Components of mortar, its typical mixes (their advantages and disadvantages), the job of
mortar
• Bricks, the process of bricklaying, tools for bricklaying
• Concrete, its components (types of cement, aggregates)
• Types of concrete: plain, reinforced, prestressed (their use, strengths and weaknesses)
• Concreting operations (batching, mixing, transporting, placing, compacting, curing)
• Types of timber, common uses, fixing or joining timber components
19) Roofs
• Carcassing (erecting walls, bricklaying, etc.)
• A description of a roof
• Functions of a roof
• Types of roofs
• Roofing materials
• Possible causes of roof damage
• Parts of a timber-framed roof construction (beams)
20) Foundations
• Demolition of an old building, the demolition contractor
• Clearing the site (removing rubble and debris, digging out the topsoil)
• Creating a level site
• Types of weak and firm subsoil
• Types of excavations
• Earth-moving plant and hand tools
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Advantages and disadvantages of soil drainage, damage to the building by
groundwater/dampness
Water removal systems
Pouring concrete for foundations
Types of foundations
Spread foundations: strip foundations, foundation plates and grills, foundation footings
Deep foundations, piles and piers, caissons and open caissons

Pracovní list
Žák si vylosuje jedno z 20 témat s pracovním listem, který obsahuje 2 zadání:
1) práce s obrázky k danému tématu (4–5 minut) – popis, srovnání, odpověď na otázku
spojenou se situací na obrázku,
2) konverzace o daném tématu (10–11 minut) – osnova obsahuje podtémata, popř. obrázky,
pracovní listy 1–15 i ověření odborné terminologie.

Ostrava, 9. 9. 2022

Schválil: PaedDr. Zdeňka Klečková
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ARCHITEKTURA
1) Le Corbusier – životopis a dílo
2) Michelangelo Buonarotti – životopis a dílo
3) Frank Lloyd Wright – životopis a dílo
4) Mezopotámie
5) Egypt – Stará říše
6) Egypt – Střední a Nová říše
7) Egejská architektura
8) Řecko – stavební slohy, dórský řád
• divadla, oslavné stavby
9) Řecko – akropole v Athénách, sportovní stavby
10) Řím – stavby, stavební materiály, Pantheon
11) Řím – Fórum Romanum, Koloseum, lázně, akvadukty
12) Předrománská a románská architektura
13) Gotika – Francie, Německo, Itálie, Anglie
14) Gotika – Čechy, znaky gotické architektury
15) Renesance v Itálii 1420–1580
• Raná - Filippo BRUNELESCHI, Leon Batista ALBERTI - palaco Pitti, Strozzi,Rucelai
• Vrcholná - Donato d Angelo-Bramante, Tempieto di san Pietro in Montorio
v Římě,Chrám sv.Petra v Římě, Rafael Santi - Vila Madama, Michelangelo Buenarotti
• Pozdní - Giacomo Barozzi da Vignola, kostel Il Gesů v Římě, Andrea Paladio –VicenzeLoggie del Capitano, vila Rotonda Teatro Olympico , palác Valmarana
16) Renesance v Čechách 1492–1620
• Tovačov, Vladislavský sál 1493, Belvedér, Schwarzenberský palác, lovecký zámek Hvězda
- F. Tyrolský, Španělský sál, Nový sál – Gargioli, Matyášova brána – Scamozzi
17) Ostrava – historie a současnost
18) Česká secese, znaky, Dušan Jurkovič
19) Starokřesťanská architektura
20) Oscar Niemeyer, Brasília

Ostrava, 9. 9. 2022

Schválil: PaedDr. Zdeňka Klečková
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GEODÉZIE
1) Teodolity
• Rozdělení, jejich hlavní součásti, popis, odečítací pomůcky
• Repetiční svora, pastorek
• Protínání vpřed z úhlů – náčrt, postup měření, výpočet
2) Zkoušky a rektifikace teodolitů
• Osové podmínky, chyby jejich zjištění a odstranění, konstrukční chyby a jejich vyloučení
z měření
3) Měření vodorovných směrů a úhlů
• Definice vodorovného úhlu, jednotlivé měřické metody, postup měření, zásady vedení
zápisníků, porovnání metod
• Protínání vpřed z orientovaných směrů – náčrt, postup, měření, výpočet, užití metody
4) Geodetické práce při výstavbě silnic, dálnic, železnic
• Geodetické podklady, postup prací, vytyčení hlavních bodů, vytyčení podrobných
(mezilehlých bodů) a určení výškových poměrů stavby
• Vytyčení stavby a její zajištění (osy stavby, zajišťovací body)
• Podélné a příčné profily, vytyčení násypu a výkopu, svahové lavičky, svahový trojúhelník
5) Geodetické práce v investiční výstavbě
• Základní pojmy – investor, projektant, dodavatel
• Dokumentace staveb, vytyčovací práce, vytyčovací sítě, vytyčovací výkres
6) Oboustranně připojený a orientovaný polygonový tah
• Náčrt, měřené veličiny, postup výpočtu
• Výpočet směrníku, délky, rajónu, hodnoty směrníku v jednotlivých kvadrantech
7) Trigonometrické určování výšek objektů
• S přístupnou patou, s nepřístupnou patou, geodetického bodu (blízkého a nad 300 m)
• Měření úhlů ve svislé rovině – dělené kruhy, indexová chyba, kompenzátor
• Metody měření svislých úhlů, vedení a výpočet zápisníku, výpočet svislého úhlu
8) Výškové vytyčování
• Bodu, vodorovné přímky, skloněné přímky, vrstevnice (zátopové čáry), vodorovné
roviny, skloněné roviny, svislice, svislé roviny
• Pomůcky pro vytyčování svislého a vodorovného směru a spádu
9) Určování výměr pravidelných a nepravidelných obrazců
• Určování výměr z přímého měření – rozkladem, ze souřadnic
• Určování výměr graficky – z odměřených veličin, planimetry
• Metody určování kubatur
10) Tachymetrie
• Definice a podstata metody, základní popis geodetické metody, nákres, polní náčrt,
zápisník, nitková tachymetrie, určení vodorovné vzdálenosti a výšky při skloněné záměře
• GNSS (Globální navigační satelitní systémy) – způsob měření, grafické zpracování
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11) Bodová pole
• Rozdělení
• Stabilizace a signalizace geodetických bodů (polohových a výškových)
• Polohové vytyčování – úhlu, délky, bodu, přímky, prodloužení přímky, rovnoběžky,
kolmice, průsečíku dvou přímek
12) Měření délek
• Přímé určování délky, prototyp metru, druhy pásem, komparace
• Nepřímé určování vzdáleností, trigonometricky, paralakticky a opticky
• Elektronické měření délek – šíření a modulace elektromagnetických vln, metody měření
délek elektromagnetickými vlnami, fyzikální a matematické redukce, rozdělení
elektronických dálkoměrů a jejich využití v geodézii
13) Měřické metody při podrobném měření polohopisu
• Polární a ortogonální metoda, ostatní měřické metody
• Pevné a volné stanovisko, kolmý a šikmý rajon
14) Výšková měření
• Metody, výškové systémy, výška relativní a absolutní
• Nivelace, metody, zápisníky, nivelační přístroje, podmínky správnosti přístrojů
15) Protínání zpět
• Řešení pomocným Collinsovým bodem (náčrt, měřené veličiny, postup výpočtu)
16) Protínání zpět
• Snellius-Pothenotova úloha – náčrt, měřené veličiny, postup výpočtu
• Obecná sinová věta
17) Polygonové pořady
• Definice, rozdělení
• Volný polygonový pořad – náčrt, měřené veličiny, postup výpočtu
• Nepřímé připojení polygonového pořadu – náčrt, měřené veličiny, výpočet nepřístupné
strany, výpočet připojovacího úhlu
18) Transformace souřadnic
• Druhy transformací – náčrt a rovnice
19) Vytyčování bodů kruhového oblouku
• Vytyčování základních bodů kruhového oblouku – ortogonálně, polárně, od tětivy,
• Při nepřístupném průsečíku tečen
• Vytyčování podrobných bodů kruhového oblouku – ortogonálně (od tečny, od tětivy),
polárně (od tečny, po obvodě), přibližné metody
20) Optika
• Zákony geometrické optiky, optické součásti přístrojů, průchod paprsků spojnou čočkou
• Halleyova a Newtonova rovnice, hranoly a zrcátka, lupa, dalekohled, vady čoček
Ostrava, 9. 9. 2022
Schválil: PaedDr. Zdeňka Klečková
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PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA
Každý žák ji vykonává ve dvou dnech z předmětů KOC a STK.

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA – KOC
•
•

Úkolem je vyřešit půdorys 1.NP a řez celým objektem pomocí systému ArchiCAD
Všichni maturanti musí zvládnout nejen tento CAD systém, ale rovněž mít znalosti
z pozemního stavitelství a konstrukčního cvičení

Téma: Prováděcí projekt rodinného domu
Popis
•

•

Rodinný dům je o jednom nadzemním podlaží, podsklepený (1 S dle vlastního návrhu,
odvětrán okny, bez anglických dvorků), se šikmou střechou, s půdním prostorem
přístupným schodištěm
Zadáno individuálně
− obvodové konstrukce, stropní konstrukce, schodiště, vytápění,

•
•
•
•

− ostatní konstrukce návrhem zkoušeného.
KV dle použitého materiálu stěnových a stropních konstrukcí
Půdorys 1NP dle přiloženého náčrtku – rozměry jsou přibližné, dodržet modulovou
skladbu
Vyřešit osazení domku do terénu (stanovení ± 0, s udáním UT, PT v rozích budovy)
Všechny konstrukce a výrobky navrhnout s ohledem na dodržení tepelných a funkčních
požadavků, hospodárnosti, odpovídající modulové skladbě konstrukcí a předpisů ČSN

Vypracujte
•
•

Půdorys 1NP se zakreslením stropů (výpisy hlavních nosných prvků, schematické
sklopené řezy v obou směrech), překladů (sklopené řezy, výpisy) a legendy – měř: 1:50
Řez celým objektem dle zadání – měř: 1:50. Konstrukce krovu (stojatá nebo ležatá
stolice), v příčném řezu

PŘÍLOHA: Náčrtek půdorysu 1.NP
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PRAKTICKÁ ZKOUŠKA – STK
Úkol
Provedení návrhů rozměrů a statických výpočtů ŽB, dřevěných, ocelových a zděných konstrukcí.
Téma: Statický výpočet konstrukcí jednoduchého objektu
Popis
•
•

Řešení stropu nad 1. NP zadaného objektu, statické výpočty stropních konstrukcí,
překladu, sloupu, pilíře nebo zdi.
Zadáno individuálně
− návrh rozměrů konstrukce,
− návrh a posudek výztuže ŽB stropní konstrukce (ŽB deska prostě podepřená, ŽB
trámový strop),
− návrh a posudek výztuže ŽB překladu,
− stanovení únosnosti sloupu nebo pilíře (materiál: PB, zdivo, dřevo, ocel),
− stanovení únosnosti zdi nebo stěny z PB.

Vypracujte
•

Statické výpočty

PŘÍLOHA: Náčrtek půdorysu objektu

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OSTRAVA,
příspěvková organizace

MATURITNÍ ZKOUŠKA – TECHNICKÉ LYCEUM
Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14
vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou, v platném znění.
V souladu s výše uvedenými předpisy jsou maturitní předměty určeny následujícím způsobem:
•

Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou.

•

Žák získá střední vzdělání s maturitou, jestliže úspěšně vykoná obě části.

Společná část maturitní zkoušky (státní maturita, stanovuje ministerstvo)
Předmět

Forma zkoušky

Povinná zkouška

Český jazyk a literatura

didaktický test

Volitelná zkouška
(žák si musí zvolit jednu z možností)

Cizí jazyk

didaktický test

Matematika

didaktický test

Nepovinné zkoušky
(žák si může zvolit max. 2, a to
matematiku rozšiřující a druhou
z volitelných zkoušek)

Matematika rozšiřující
(hodnocení se nezapočítává do
celkového hodnocení zkoušky)

didaktický test

Profilová část maturitní zkoušky (stanovuje ředitel školy)
Profilová část slouží k profilaci škol a žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů.
V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se profilová část skládá
•

z písemné a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury,

•

pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, pak z písemné a ústní zkoušky
z tohoto cizího jazyka,

•

tří povinných zkoušek,

• a ze zkoušek nepovinných (max.2).
Známky z nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, ale nezapočítávají se do
celkového hodnocení.

Středoškolská 3, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
tel.: 595 781 531, 533, email: info@stav-ova.cz, www.stav-ova.cz
IČO: 00602116

78-42-M/01 Technické lyceum
Povinné
zkoušky

Povinné
zkoušky

•

Český jazyk a literatura

•

V případě volby cizího jazyka

•

Maturitní práce z odborných předmětů
Matematika
Jedna volitelná zkouška z této nabídky

•
•

Nepovinné
zkoušky

písemná práce
ústní zkouška
písemná práce
ústní zkouška
obhajoba
ústní zkouška, písemná práce

− fyzika

ústní zkouška

− architektura

ústní zkouška

− ICT

ústní zkouška

− cizí jazyk – jiný než ve společné části
Výběr z výše uvedených volitelných předmětů,
pokud nebyly zvoleny jako zkoušky povinné.

ústní zkouška, písemná práce
ústní zkouška

NÁVRH HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ
ZKOUŠKY PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM 2022/2023
Hodnocení maturitní zkoušky a organizace zkoušek se řídí vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.

Doba přípravy a zkoušení
•
•
•

Doba vyhrazena k ústnímu zkoušení je stanovena na 15 minut. Příprava na všechny ústní
zkoušky trvá rovněž 15 minut.
Doba pro obhajobu maturitní práce je stanovena na 15 minut. Příprava trvá 5 minut.
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají navýšený čas na přípravu (případně na zkoušku)
dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Hodnocení profilových zkoušek pro žáky s PUP
•
•
•

U žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek se při hodnocení profilových zkoušek přihlíží
k doporučení pedagogicko-psychologické poradny pro daný typ zkoušky.
U praktických a písemných zkoušek dochází k navýšení času pro zpracování dle doporučení.
Pro hodnocení praktických maturit a písemných prací platí stejné bodové hodnocení.

Hodnocení maturitní zkoušky z matematiky
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Maturitní zkouška z matematiky se skládá ze dvou částí, písemné a ústní.
Při výsledném hodnocení se váha písemné zkoušky započte minimálně 50 %.
Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná obě části. Pokud je žák hodnocen
v některé části nedostatečně, je výsledné hodnocení nedostatečný a žák opakuje pouze tu část
zkoušky, ve které neuspěl.
Výsledek písemné práce oznámí žákovi vyučující před začátkem konání ústních zkoušek.
Výslednou známku z matematiky oznámí předseda maturitní komise žákovi v den konání
ústních zkoušek.
Maturitní písemná práce se skládá ze 4 příkladů (2 jsou povinné, jeden si žák volí z nabídky 3A,
3B a jeden si volí z nabídky 4A, 4B).
Na zpracování má žák 240 minut čistého času a může použít matematické tabulky a kalkulátor.
Každý příklad je hodnocen 25 body tzn. celkem 100 body.
Známka z písemné práce se stanoví dle následující tabulky
výborný
100–86 bodů
chvalitebný
85–71 bodů
dobrý
70–55 bodů
dostatečný
54–34 bodů
nedostatečný
33–0 bodů

NÁVRH HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ
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•

Výsledná známka z praktické zkoušky se stanoví dle následující tabulky
Výsledné
hodnocení

PP ÚZ

1

1
2
3
4

výborný
výborný
chvalitebný
chvalitebný

PP ÚZ

2

1
2
3
4

Výsledné
hodnocení

chvalitebný
chvalitebný
chvalitebný
dobrý

Výsledné
hodnocení

PP ÚZ

3

1
2
3
4

chvalitebný
dobrý
dobrý
dobrý

PP ÚZ

4

1
2
3
4

Výsledné
hodnocení

dobrý
dobrý
dostatečný
dostatečný

Hodnocení maturitní práce z odborných předmětů
•
•
•
•
•
•
•

Žák zpracovává téma, které si zvolil v září. Od vedoucího práce obdrží zadání práce se všemi
požadavky včetně kritérií hodnocení.
Práci podle zadání odevzdá vedoucímu práce do 31. března daného školního roku.
Žák obdrží do konce dubna posudek své práce od vedoucího práce a od oponenta.
Žák obhajuje maturitní práci před maturitní komisí v době konání ústních zkoušek.
Výsledná známka je stanovena až po obhajobě práce dle hodnotící tabulky.
Hodnocení maturitní práce oznámí předseda maturitní komise žákovi v den konání obhajoby
maturitní práce.
Kritéria hodnocení
Max. počet
Udělený
Stanoví
Kritérium
bodů
počet bodů
Vedoucí
práce

Oponent

Celkem
•

Přístup k řešení práce, pravidelné konzultace

25

Odborná náplň práce

25

Úroveň prezentace a obhajoby (hodnotí až po
obhajobě)
Celková úroveň práce

15

Úroveň prezentace a obhajoby (hodnotí až po
obhajobě)

15

20

100

Výsledná známka z maturitní práce z odborných předmětů se stanoví dle následující tabulky
výborný
100–86 bodů
chvalitebný
85–71 bodů
dobrý
70–56 bodů
dostatečný
55–41 bodů
nedostatečný
0–40 bodů
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Hodnocení maturitní zkoušky z jazyka českého a literatury
•
•
•
•

Maturitní zkouška z jazyka českého a literatury se skládá ze dvou částí, písemné a ústní.
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení
zkušebního předmětu.
Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny její části (DT, PP, ÚZ). Pokud
žák neuspěje v jedné části zkoušky, opakuje pouze tu část zkoušky, ve které neuspěl.
Výslednou známku z jazyka českého a literatury v profilové části oznámí předseda maturitní
komise žákovi v den konání ústních zkoušek.

Písemná práce
•
•
•
•
•

•

•

Minimální počet slov je 250.
Celkový čas na volbu zadání a jeho zpracování je 110 minut.
Žák si vybírá 1 ze 4 témat stanovených ředitelem na základě návrhů vyučujících ČJ.
Při konání písemné práce mohou žáci použít pravidla českého pravopisu.
Písemnou práci žák píše do připraveného záznamového archu. Text je nutno psát čitelně,
nečitelný text nebude hodnocen. Je nutno rozlišovat velká a malá písmena. Žák může psát
písemnou práci i na počítači, ale pouze na doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
Kritéria hodnocení
1) vytvoření textu podle zadaných kritérií
max. 10 b.
2) funkční užití jazykových prostředků (pravopis, tvarosloví, lexikum)
max. 10 b.
3) kompoziční výstavba textu (koheze a koherence)
max. 10 b.
Výsledná známka z písemné práce se stanoví dle následující tabulky
výborný
30–27 bodů
chvalitebný
26–22 bodů
dobrý
21–17 bodů
dostatečný
16–12 bodů
nedostatečný
11–0 bodů

Ústní zkouška
•

•
•
•

Žák do 31. 3. odevzdá řediteli seznam 20 knih ze školního seznamu povinné četby sestavený
podle kritérií obsažených v nabídce knih. Pokud tak neučiní, losuje si u zkoušky z pracovních
listů ke všem dílům z maturitního seznamu.
Žák si vylosuje pracovní list s uměleckým a neuměleckým textem a provede jejich rozbor.
V jednom dni nelze losovat dvakrát stejný pracovní list.
Kritéria hodnocení a časové rozdělení ústní zkoušky
1) analýza uměleckého textu (I.- III. část)
10 b.
5 minut
2) literárněhistorický kontext (zde platí vnitřní podmínka, že žák
10 b.
5–7 minut
musí dosáhnout minimální hranice 4 bodů, v opačném případě je
toto kritérium hodnoceno 0 body)
3) analýza neuměleckého textu (I.- II. část)
7 b.
3–5 minut
4) spisovné vyjadřování (pokud žák má za literárněhistorický
3 b.
kontext 0 bodů, může získat za toto kritérium maximálně 1 bod)
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•

Výsledná známka z ústní zkoušky se stanoví dle následující tabulky
výborný
30–27 bodů
chvalitebný
26–22 bodů
dobrý
21–17 bodů
dostatečný
16–12 bodů
nedostatečný
11–0 bodů

Hodnocení maturitní zkoušky z cizího jazyka
•
•
•

•

•

Maturitní zkouška z cizího jazyka se skládá ze dvou částí, písemné a ústní.
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení
zkušebního předmětu.
Žák vykoná zkoušku zvolenou ve státní části úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny její části
(DT, PP, ÚZ). Pokud žák neuspěje v jedné části zkoušky, opakuje pouze tu část zkoušky, ve
které neuspěl.
V případě, že si žák volí druhý cizí jazyk (jiný než ve společné části), pak se tato zkouška koná
jako zkouška písemná a ústní (zkouška má stejná pravidla i hodnocení jako zkouška zvolená ve
společné části).
Výslednou známku z cizího jazyka v profilové části oznámí předseda maturitní komise žákovi
v den konání ústních zkoušek.

Písemná práce
•
•
•

Minimální počet slov je 200.
Celkový čas na volbu zadání a jeho zpracování je 90 minut.
Žák si vybírá 1 z 3 témat stanovených ředitelem na základě návrhů vyučujících CJ.
− článek, recenze, vypravování, neformální dopis, formální dopis, charakteristika, popis,

•
•

•

− zadání obsahuje název a způsob zpracování zadání.
Při konání písemné práce mohou žáci použít slovník bez přílohy věnované písemnému projevu.
Písemnou práci žák píše do připraveného záznamového archu. Text je nutno psát čitelně,
nečitelný text nebude hodnocen. Je nutno rozlišovat velká a malá písmena. Žák může psát
písemnou práci i na počítači, ale pouze na doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
Kritéria hodnocení
1) splnění zadání a požadované délky
3 b.
rozpracování bodů zadání
3 b.
2) organizace / koherence textu (odstavce)
3 b.
koheze textu (prostředky textové návaznosti)
3 b.
3) slovní zásoba a pravopis – rozsah
3b
slovní zásoba a pravopis – přesnost
3 b.
4) mluvnické prostředky – rozsah
3 b.
mluvnické prostředky – přesnost
3 b.
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•

Výsledná známka z písemné práce se stanoví dle následující tabulky
výborný
24–21 bodů
chvalitebný
20–17 bodů
dobrý
16–13 bodů
dostatečný
12–10 bodů
nedostatečný
9–0 bodů

Ústní zkouška z cizího jazyka
•

Žák si vylosuje jedno z 25 témat s pracovním listem, který obsahuje 2 zadání:
− práce s obrázky k danému tématu (4–5 minut),
− konverzace o daném tématu, pracovní listy 1–20 obsahují i ověření odborné terminologie
(10–11 minut).
V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
Kritéria hodnocení
1) zadání/obsah a projev
8 b.
2) lexikální kompetence a výslovnost
8 b.
3) gramatická kompetence a prostředky textové
8 b.
návaznosti
Výsledná známka z ústní zkoušky se stanoví dle následující tabulky
výborný
24–21 bodů
chvalitebný
20–17 bodů
dobrý
16–13 bodů
dostatečný
12–10 bodů
nedostatečný
9–0 bodů

•
•

•

Stanovení výsledné známky v jazycích
•

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení
zkušebního předmětu.
• Výsledná známka je stanovena dle následující tabulky.
• Pokud je žák hodnocen z některé části známkou nedostatečný, pak výsledná známka je
nedostatečný.
PP ÚZ Výsledné
PP ÚZ Výsledné
PP ÚZ Výsledné
PP ÚZ Výsledné
hodnocení
hodnocení
hodnocení
hodnocení
1

1
2
3
4

výborný
chvalitebný
chvalitebný
dobrý

2

1
2
3
4

výborný
chvalitebný
dobrý
dobrý

3

1
2
3
4

chvalitebný
chvalitebný
dobrý
dostatečný

4

1
2
3
4

chvalitebný
dobrý
dobrý
dostatečný
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Požadavky na jednotlivé klasifikační stupně ústní zkoušky
•

•

•

•

•

Výborný – bezpečné zvládnutí poznatků, pochopení vazeb, vztahů mezi nimi, pohotové
a samostatné řešení navozených přiměřených problémů, tvořivé uplatnění získaných poznatků.
Ústní projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Chyb se
dopouští zřídka.
Chvalitebný – podobně jako výborný. Je méně samostatný v aplikacích poznatků, potřebuje
občasný podnět. Menší nedostatky v ústním a grafickém projevu, formulace bez větších
nepřesností.
Dobrý – bez podstatných mezer v uceleném osvojení problematiky. Požadované intelektuální
činnosti nevykonává vždy přesně a rychle. Podstatnější chyby dokáže za pomoci učitele
korigovat. Rovněž s pomocí učitele uplatňuje své poznatky při řešení úkolů. Myslí vcelku
správně, ne vždy tvořivě. Ústní projev není vždy správný, přesný a výstižný, grafický projev je
méně estetický. Někdy získá chybné výsledky, jejichž chybnost si dokáže uvědomit a s pomocí
učitele zdůvodnit.
Dostatečný – závažné mezery v ucelenosti vědomostí. V intelektuálních činnostech je málo
pohotový a má v nich nedostatky. V ústním projevu není samostatný. Grafický projev je málo
estetický. Chyby dokáže s větší pomocí učitele opravit. Často dospívá k chybným výsledkům,
z nichž nedokáže vyvodit závěry.
Nedostatečný – značné mezery v ucelenosti poznatků. Velmi závažné chyby při řešení úkolů,
které ani s vydatnou pomocí učitele nedokáže odstranit. Vážné nedostatky v logickém
uvažování, ústním i grafickém projevu.

Stanovení známky z ústního zkoušení
•

Výsledné hodnocení provedou zkoušející a přísedící a navrhnou maturitní komisi známku.

•

O udělených známkách z daného předmětu proběhne hlasování. Hlasují zkoušející a přísedící
daného předmětu a ti stálí členové komise, kteří byli přítomni ústní zkoušce po většinu času
zkoušení žáka. Výsledek hlasování je zaznamenán do tabulky.

•

Pokud při hlasování nastane rovnost hlasů, rozhodne hlas předsedy komise a o hlasování je
pořízen samostatný záznam (návrh, protinávrh, zdůvodnění, podpisy).

•

Pokud předseda nebo místopředseda s navrženou známkou nesouhlasí, nebo se zkoušející
a přísedící neshodnou, je o hlasování komise pořízen samostatný záznam (návrh, protinávrh,
zdůvodnění, podpisy).

•

Při hodnocení známkou nedostatečný je o výsledku hlasování vždy pořízen samostatný záznam
(návrh, protinávrh, zdůvodnění, podpisy).

•

Hodnocení ústní zkoušky oznámí předseda maturitní komise žákovi v den konání ústní
zkoušky.
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MATEMATIKA
1) Číselné obory
• množiny, operace s množinami, Vennovy diagramy
• intervaly, absolutní hodnota
2) Algebraické výrazy
• početní úkony s algebraickými výrazy, rozklad výrazů na součin, lomené výrazy
• počítání s mnohočleny
• mocniny, odmocniny, mocniny s racionálním exponentem, pravidla pro počítání
3) Lineární rovnice a nerovnice
• s jednou neznámou, rovnice s neznámou ve jmenovateli, rovnice s absolutní hodnotou
• početní i grafické řešení
4) Soustavy lineárních rovnic a nerovnic
• s dvěma i více neznámými, soustava lineární a kvadratické rovnice
• metody řešení, grafické i početní
5) Kvadratické rovnice a nerovnice
• iracionální rovnice, řešení v R i K
• rovnice s parametrem
• vztahy mezi kořeny a koeficienty, rozklad kvadratického trojčlenu
6) Funkce
• základní pojmy, definice funkce, definiční obor, obor hodnot, monotónnost funkce,
lichost, inverzní funkce.
• funkce konstantní, lineární, nepřímá úměrnost, lineární lomená funkce, tyto funkce
i s absolutní hodnotou, grafy funkcí
7) Kvadratické a mocninné funkce
• s celočíselnými exponenty i s absolutní hodnotou
• grafy, vlastnosti, definiční obor, obor hodnot
8) Exponenciální funkce a rovnice
• průběh a vlastnosti exponenciální funkce, definiční obor, obor hodnot
• základní typy exponenciálních rovnic a metody řešení
9) Logaritmická funkce a logaritmické rovnice
• průběh a vlastnosti logaritmické funkce, definiční obor a obor hodnot
• logaritmus čísla, pravidla pro počítání s logaritmy, užití při řešení logaritmických rovnic
10) Goniometrické funkce sinus, kosinus, tangens a kotangens obecného úhlu
• definice pomocí jednotkové kružnice, průběh, vlastnosti, definiční obor, obor hodnot
• sinová a kosinová věta, řešení obecného trojúhelníku
11) Goniometrické rovnice
• jednotlivé typy goniometrických rovnic a jejich řešení, užití goniometrických vzorců
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12) Řešení pravoúhlého trojúhelníku, obvody a obsahy rovinných obrazců
• Pythagorova věta, Euklidovy věty
• goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku
• užití rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, pravidelný a-úhelník, kružnice, kruh a jejich
části
13) Shodná a podobná zobrazení
• osová a středová souměrnost, posunutí, rotace
• stejnolehlost, kružnice ve stejnolehlosti
• podobnost trojúhelníků
14) Stereometrie, povrchy a objemy těles
• základní tělesa, komolá tělesa, koule a její části – povrchy a objemy těles
• řezy těles, vzdálenosti, odchylky
15) Základy vektorové algebry
• vektory, definice, souřadnice vektorů, velikost, početní operace s nimi, lineární závislost
a nezávislost vektorů, skalární součin, úhel dvou vektorů
16) Přímka v rovině
• obecná rovnice přímky, parametrické vyjádření, směrnicový tvar, vzájemná poloha dvou
přímek v rovině, průsečík, úhel přímek, vzdálenost rovnoběžek, vzdálenost bodu
a přímky
17) Analytická geometrie v prostoru
• přímka v prostoru, parametrické vyjádření, vzájemná poloha 2 přímek
• rovnice roviny – parametrické i obecná, vzájemná poloha 2 rovin
• vzájemná poloha přímky a roviny
18) Kružnice a elipsa
• analytické vyjádření, obecná a středová rovnice, vzájemná poloha přímky a kuželosečky,
tečna, rovnice tečny
19) Hyperbola a parabola
• analytické vyjádření, rovnice, vzájemná poloha přímky a kuželosečky, tečna, rovnice tečny
20) Posloupnosti
• definice a určení posloupnosti, vlastnosti posloupnosti, graf, konečná, nekonečná
posloupnost
• limita posloupnosti, definice, výpočet, věty o limitách
• nekonečná geometrická řada, užití
21) Aritmetická a geometrická posloupnost
• definice, vlastnosti, vzorce, užití
22) Komplexní čísla
• definice, znázornění v Gaussově rovině
• tvary komplexních čísel, početní operace, absolutní hodnota komplexního čísla
• Moivreova věta, binomické rovnice
23) Variace, permutace, kombinace, kombinační čísla
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•
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•

vlastnosti, Pascalův trojúhelník, binomická věta
užití faktoriál, počítání s faktoriály
kombinace, permutace, variace bez opakování a s opakováním
pravděpodobnost náhodného jevu

24) Limita funkce, derivace funkce
• typy limit, pojem a význam derivace funkce
• vzorce pro derivování, derivace složené funkce, užití
• vyšetření průběhu funkce
25) Integrál
• pravidla pro integrování, metoda per partes, metoda substituce
• určitý a neurčitý integrál
• užití pro výpočet ploch a objemů rotačních těles

Ostrava, 9. 9. 2022

Schválil: PaedDr. Zdeňka Klečková
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ARCHITEKTURA
1) Le Corbusier – životopis a dílo
2) Michelangelo Buonarotti – životopis a dílo
3) Frank Lloyd Wright – životopis a dílo
4) Mezopotámie
5) Egypt – Stará říše
6) Egypt – Střední a Nová říše
7) Egejská architektura
8) Řecko – stavební slohy, dórský řád
• divadla, oslavné stavby
9) Řecko – akropole v Athénách, sportovní stavby
10) Řím – stavby, stavební materiály, Pantheon
11) Řím – Forum Romanum, Koloseum, lázně, akvadukty
12) Předrománská a románská architektura
13) Gotika – Francie, Německo, Itálie, Anglie
14) Gotika – Čechy, znaky gotické architektury
15) Renesance v Itálii 1420–1580
• ranná - Filippo BRUNELESCHI, Leon Batista ALBERTI - palaco Pitti, Strozzi,Rucelai
• vrcholná - Donato d Angelo-Bramante, Tempieto di san Pietro in Montorio v Římě,
Chrám sv.Petra v Římě, Rafael Santi - Vila Madama, Michelangelo Buenarotti
• pozdní - Giacomo Barozzi da Vignola, kostel Il Gesů v Římě, Andrea Paladio –VicenzeLoggie del Capitano, vila Rotonda Teatro Olympico , palác Valmarana
16) Renesance v Čechách 1492–1620
• Tovačov, Vladislavský sál 1493, Belvedér, Schwarzenberský palác, lovecký zámek Hvězda
- F. Tyrolský, Španělský sál, Nový sál – Gargioli, Matyášova brána – Scamozzi
17) Ostrava – historie a současnost
18) Česká secese, znaky, Dušan Jurkovič
19) Starokřesťanská architektura
20) Oscar Niemeyer, Brasília

Ostrava, 9. 9. 2022

Schválil: PaedDr. Zdeňka Klečková
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JAZYK ANGLICKÝ
1) Cultural Life
• Going to the theatre/cinema
• Film genres and their characteristics
• My favourite actor/director
• A film review
• Watching TV/Netflix/HBO series
• Music and dance, dance lessons
• Reading books
• Art galleries, drawing
• Drawing, designing a building on the PC (my project for the graduation exam)
• My favourite architectural style
• The National Theatre – the basic features of Neo-Renaissance architecture
2) Fashion and Shopping for Clothes
• Fashion trends and styles, hairstyles
• Materials, patterns, cuts and designs
• Winter and summer clothes
• Casual wear vs. clothes for special occasions (sporting activities, the theatre, etc.)
• Shoes and accessories
• Shopping for clothes
• Types of shops and their assortment of goods
• Shopping malls vs. small shops
• Online shopping vs. in-store shopping
• Returning faulty goods
• Buying a house, taking out a mortgage, parts of a house
• A description of a shopping mall (shop windows, shelves, benches, etc.)
3) Food and Meals
• Meals of the day: breakfast, snacks, lunch/dinner, supper
• Types of soups/meat/spices/flavourings
• My favourite meal/recipe
• Czech, British and American cuisine
• A balanced diet vs. junk food
• Likes and dislikes, shopping for food
• Fruit and vegetable
• Eating out
• A kitchen (its equipment, electrical appliances), a dining room and other parts of a house
4) Communications
• Types and use of computers
• Hardware and software
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Accessories
The Internet
Means of communication (mobiles phones, e-mail, letter writing, face-to-face
communication)
Internet services: e-mail, shopping, banking, etc.
Other services: at the post office, hairdresser’s, dry cleaner’s, etc.
Mass media: newspapers, magazines, TV news, online news, social networking sites
CAD systems (designing a building on the PC, my project for the graduation exam), the
use of IT in Postmodern and High-tech architecture

5) Health
• Our health care system
• Illnesses and serious diseases
• Current epidemics/pandemics
• Symptoms of common illnesses
• Home treatment of a common cold
• Going to the doctor’s, regular check-ups
• Going to the pharmacy
• Hospital treatment and recovery
• A healthy lifestyle
• Science and technology in medicine (the microscope, test-tube babies, the use of
computers for surgeries, etc.)
6) Global Problems
• The arms trade, wars, terrorism, racism
• Overpopulation, poverty, famine
• Unemployment, homelessness
• Child labour and abuse, disease, drug/alcohol abuse
• Crime and punishment, the death penalty
• Global warming and the greenhouse effect / climate change and extreme weather
• Other environmental problems: acid rain, deforestation, the ozone hole, water and air
pollution
• Landfills, recycling and composting organic waste
• Protecting endangered animals and rainforests
• Alternative energy and other ways to reduce global warming and the greenhouse effect
• Solar panels on modern houses, reusable modern building materials (glass, steel, etc.) and
their use in (Post)modern architecture
7) Travelling
• Reasons for travel
• Water and land transport
• Train travel
• Air travel
• Types of holidays (winter/summer) / popular destinations
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Travelling on your own or with the family/friends
Going on holiday/vacation: means of transport, accommodation, board and luggage
Going abroad (a valid passport, a visa, foreign currency)
My last/dream holiday
Some famous structures in the world I’d like to see and their architectural style

8) Sports and Games
• Indoor and outdoor sports / winter and summer sports
• Some sports equipment and sporting venues
• National sports and games in the English speaking countries and the CR
• My favourite sport/game (my soccer/tennis/ice-hockey practice)
• Keeping fit, going to the gym, a workout routine, regular exercise
• P. E. lessons at school
• Watching sport on TV, attending sporting events, (online) betting
• The Olympic Games
• Ancient sporting venues (stadiums, the hippodrome) vs. modern Olympic stadiums /
arenas – their design, building materials in Antiquity and contemporary (High-tech, Neofuturistic) architecture
9) Personal Identification
• My personality
• My best friend, my girl-/boyfriend
• Family members and our relationships
• My hobbies and spending free time (likes and dislikes, my soccer/tennis/ice-hockey
practice)
• Free time activities (celebrations, weekends, holidays, etc.) with the family
• My interests and skills
• Part-time jobs, my work experience
• My future career, my dream job
• Applying for a job, a job interview
• Career opportunities in architecture and design – the job of an architect, my favourite
architectural style, designing a building on the PC
10) Education
• Compulsory education
• Levels of education (pre-school, primary, secondary, etc.)
• The length of study
• The school year/day
• Examinations and assessment
• Types of schools / branches of study in the UK/USA (comprehensive schools, public
schools, etc.)
• Types of schools / branches of study in Czechia (grammar schools, etc.)
• My school (location, branches of study, specialist subjects, exams, a description of the
school building, equipment and facilities, events during the school year)
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Our specialist subjects, their content (architectural styles), designing a building on the PC

11) Holidays and Festivals
• Halloween, Valentine’s Day in the English speaking countries
• Thanksgiving, Independence Day in the USA
• Guy Fawkes Night in the UK
• International holidays: Christmas, New Year’s Eve and Easter
• John Huss Day
• St. Cyril and St. Methodius Day
• St. Wenceslas Day
• Independence Day
• Struggle for Freedom and Democracy Day
• Thomas the Apostle, the patron saint of architects, bricklayers and land surveyors – what
is their job?
• Some structures dedicated to Czech saints – their architectural style: St. Vitus Cathedral in
Prague (Gothic architecture), St. Wenceslas Church in Ostrava (Romanesque to Baroque
architecture) or St. Cyril and St. Methodius Chapel on Radhošť (Romanesque-Byzantine
architecture)
12) English Speaking Countries (the USA, the UK, Australia, Canada)
• Location, parts, symbols
• Important cities – London, New York, capitals (tourist attractions, etc.)
• People, languages, nationalities
• Geography (climate, landscape, regions, etc.)
• Places of interest (cities, natural beauty spots, monuments, etc.)
• Holidays and festivals, national sports, national dishes
• Political system and economy
• History
• The White House / the Capitol in Washington, D.C. – the basic features of Neoclassical
architecture
13) Czechia
• Location, parts, symbols
• Important cities – Prague, Ostrava (tourist attractions, etc.)
• People, languages, nationalities
• Geography (climate, landscape, regions, etc.)
• Places of interest (cities, natural beauty spots, monuments, etc.)
• Holidays and festivals, national sports, national dishes
• Political system and economy
• History
• Villa Tugendhat in Brno – the basic features of Modernist architecture
14) British and American Literature
• Beowulf
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•
•
•
•
•
•
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•
•
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Medieval literature: G. Chaucer
Renaissance: W. Shakespeare – his life and plays (comedies, tragedies, histories)
18th century literature: J. Swift, D. Defoe
Romantic literature: G. G. Byron, Sir W. Scott, M. Shelley
Victorian novels: J. Austen, the Brontë sisters, Ch. Dickens
Modern literature: V. Woolf, G. Orwell, G. B. Shaw, etc.
19th century literature: W. Whitman, E. A. Poe
20th century literature: E. Hemingway – his life and work
Other 19th/20th century authors: M. Twain, J. Steinbeck, J. Kerouac, J. Heller, W.
Styron, J. Irving, K. Kesey, R. Bradbury, J. D. Salinger, etc.
My favourite book: its author (style of writing, prizes, literary works), genre, plot, main
ideas, characters, setting; my opinion and recommendation
Shakespeare’s Birthplace in Stratford-upon-Avon – the basic features of Renaissance
architecture (a restored 16th-century half-timbered house)

15) Science and Technology
• The birth of technology
• Important inventions – gunpowder, the printing press, telescope, microscope, lightning
conductor, etc.
• The first industrial revolution – steam power, the invention of photography, etc.
• The second industrial revolution – the light bulb, telephone, motor car, cinema, radio,
television, plane, atomic bomb, etc.
• IT technologies, computers, the Internet, etc.
16) Housing
• Parts of a house
• My house/flat, my room
• Household chores
• My dream flat/house
• Housing in Czechia (detached houses, blocks of flats, etc.)
• Living in the city/country
• Renting a flat / taking out a mortgage
• Housing in the UK (detached/semi-detached/terraced houses, bungalows, cottages, etc.)
• Houses in an American town/city (an apartment house, a condominium, etc.)
• Houses in the U. S. country/suburbs (a duplex, a two-storey house, a bungalow, a ranch
house, a trailer, etc.)
17) Classical and Neoclassical Architecture
• Ancient Greek architecture: the megaron, the golden ratio, Greek architectural orders, the
column
• Ancient Roman architecture: Roman architectural orders, the emplecton
• Neoclassical architecture: its main features, a revival of the Classical orders
• Building materials
• Types of constructions
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Examples of structures

18) Medieval Architecture
• Romanesque architecture: its main features, the basilica
• Gothic architecture: its main features, the cathedral
• Building materials
• Types of constructions
• Examples of structures, some architects
19) Early Modern Architecture (1400–1800)
• Renaissance architecture: its main features, the dome
• Baroque architecture: its main features, churches
• Building materials
• Types of constructions
• Examples of structures, some architects
20) Contemporary Architecture
• Modernist architecture: its main features, genres and schools
• Postmodern, High-tech and Organic architecture: the main features, some architects
• Building materials
• Types of constructions
• Examples of structures by famous architects
• A famous architect (style, use of materials, life and studies, famous structures)
Pracovní list
Žák si vylosuje jedno z 20 témat s pracovním listem, který obsahuje 2 zadání:
1) práce s obrázky k danému tématu (4–5 minut) – popis, srovnání, odpověď na otázku
spojenou se situací na obrázku,
2) konverzace o daném tématu (10–11 minut) – osnova obsahuje podtémata, popř. obrázky,
pracovní listy 1–14 i ověření odborné terminologie.

Ostrava, 9. 9. 2022

Schválil: PaedDr. Zdeňka Klečková
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NĚMECKÝ JAZYK
1) Mein Kulturleben
• Ins Theater/Kino gehen
• Filmgenre und ihre Charakteristik
• Mein Lieblingsfilm/Schauspieler
• Musikhören und Tanzen
• Bücher lesen
• Zur Galerie gehen
• Zeichnen, Entwerfen eines Gebäudes am PC (mein Projekt für die Abiturprüfung)
• Mein Lieblings-Architekturstil
• Das Nationaltheater
2) Mode und Kleidungseinkäufe
• Modetrends
• Herren und Damenkleidung
• Winter und Sommerkleidung
• Alltagskleidung
• Kleidungseinkäufe, im Modegeschäft
• Einkaufsmöglichkeiten
• Einkaufszentren vs. kleine Läden
• Onlineeinkaufen
• Kauf eines Hauses, Aufnahme einer Hypothek, Teile eines Hauses
• Eine Beschreibung eines Einkaufszentrums (Schaufenster, Regale, Bänke, usw.)
3) Essen und Trinken
• Tagesspeisen: Frühstück, Pausenbrot, Mittagessen, Abendessen
• Speisekarte – im Restaurant
• Mein Lieblingsessen
• Gesunde und ungesunde Ernährung
• Einkäufe im Supermarkt
• Obst und Gemüse
• Nationalgerichte und Spezialitäten
• Eine Küche (ihre Ausstattung, elektrische Geräte), ein Esszimmer
4) Computer und Sozialnetzwerke
• Mein Laptop und Computer
• Hardware und Software
• Internetanschluss
• Kommunikationsmöglichkeiten (E-Mail, Anrufen, Chat, Videoanrufe…)
• Internetnutzung – Vorteile, Nachteile
• Massenmedien und ihre Rolle in unserer Medienwelt
• CAD-Systeme (Entwurf eines Gebäudes am PC, mein Projekt für die Abiturprüfung)
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•

Der Einsatz von IT in der postmodernen und Hightech-Architektur

5) Gesundheit und Krankheit
• Krankheiten und ihre Gliederung
• Ich bin krank
• Meine Gesundheitspflege
• Beim Arzt
• Gesunder Lebensstil
• Wissenschaft und Technologie in der Medizin (Mikroskop, Einsatz von Computern für
Operationen, usw.)
6) Probleme der heutigen Welt
• Umweltverschmutzung
• Zivilisationskrankheiten
• Drogen
• Übervölkerung und Migration
• Kriminalität
• Wasser- und Luftverschmutzung
• Regenwälder, Tiere und Pflanzenarten aussterben
• Das Ozonloch
• Alternative Energiequellen
• Sonnenkollektoren an modernen Häusern, wiederverwendbare moderne Baustoffe (Glas,
Stahl, etc.) und deren Einsatz in (Post)moderner Architektur
• Alte und mittelalterliche Bauwerke (Tempel, Basiliken, Kathedralen), die durch sauren
Regen beschädigt wurden
7) Reisen
• Sommer und Winterurlaub
• Unterkunftsmöglichkeiten
• Mit dem Reisebüro oder privat reisen
• Urlaub im Ausland oder im Heimatsland
• Mein letzter Urlaub / meine letzten Ferien
• Probleme bei Reisen/Vorbereitungen
• Verkehr im Urlaub – Vorteile und Nachteile
• Berühmte Sehenswürdigkeiten und architektonische Stile, die ich unterwegs sehen kann
8) Sport
• Sportartgliederung
• Winter- und Sommersportarten
• Sporteinrichtungen
• Beliebte Sportarten in Tschechien
• Meine Beziehung zum Sport
• Adrenalinsportarten
• Sportstunde in der Schule
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•
•

Mach mit, bleib fit
Antike Sportstätten (Stadien, Hippodrom) vs. moderne Olympiastadione/Arenen – ihr
Design, Baumaterialien in der Antike und zeitgenössische (High-Tech, Neo-futuristische)
Architektur

9) Persönliche Angaben
• Meine persönlichen Angaben
• Mein bester Freund / meine beste Freundin
• Meine Kernfamilie
• Meine Verwandten
• Meine Hobbys und Freizeitaktivitäten
• Meine Zukunftspläne / mein Traumjob
• Karrieremöglichkeiten in Architektur und Design – die Arbeit eines Architekten, mein
Lieblingsarchitekturstil
10) Schulwesen
• Meine Schulpflicht
• Mein Schulweg (Meine Grundschule, Mittelschule und Hochschule)
• Mein Schultag
• Meine Schule – Schulort, Fach- und Schulfächer, Schulgebäude, Lehrer und Mitschüler,
Schulleben, Schuleinrichtung usw.
• Das Schulsystem in Tschechien
• Das Schulsystem in Deutschland
• Unsere Fachthemen, deren Inhalt (Architekturstile), entwerfen Sie ein Gebäude am
Computer
11) Feste und Bräuche
• Familienfeste und Bräuche
• Weihnachts- und Osternbräuche in Tschechien
• Meine Weihnachtstage und Silvester
• Die wichtigsten Nationalfeiertage in Tschechien
• Wie feiert man Weihnachten und Ostern in Deutschland
• Deutsche Nationalfeiertage
• Thomas der Apostel, der Schutzpatron der Architekten, Maurer und Landvermesser –
was ist ihre Aufgabe?
• Einige Bauwerke, die tschechischen Heiligen gewidmet sind – ihr Baustil: der Veitsdom
in Prag (gotische Architektur), die Wenzelskirche in Ostrava (romanische bis barocke
Architektur) oder die Kapelle St. Kyrill und Methodius auf Radhošť (romanischbyzantinische Architektur)
12) Deutschsprachige Länder
• Lage und Grundinformationen
• Geographische Angaben – Berge, Landschaft, Gewässer, Regionen
• Wichtige Städte (Berlin, Wien, Zürich)
• Industrie und bekannte Firmen und Unternehmen
• Politisches System und Wirtschaft
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Bekannte Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten und Persönlichkeiten
Wofür ist die BRD / Österreich / die Schweiz in der Welt bekannt?
Die bekanntesten Baudenkmäler der modernen Architektur des 19. und 20. Jahrhunderts
in deutschsprachigen Ländern in Wien oder Berlin

13) Die Tschechische Republik
• Lage und Grundinformationen
• Geographische Angaben – Berge, Landschaft, Gewässer, Regionen
• Wichtige Städte (Prag, Ostrava)
• Industrie und bekannte Firmen und Unternehmen
• Politisches System und Wirtschaft
• Bekannte Sehenswürdigkeiten, Naturschönheiten und Persönlichkeiten
• Wofür ist Tschechien in der Welt bekannt?
• Villa Tugendhat in Brün – die Grundzüge der modernistischen Architektur
14) Deutsche Literatur und mein Lieblingsbuch
• Mein Lieblingbuch – mein Lieblingsschriftsteller
• Deutsche Literatur bis 19. Jahrhundert – J. W. Goethe, F.Schiller, Gebrüder Grimm
• Deutsche Literatur im 20. Jahrhundert – G.Grass, H. Hesse, Gebrüder Mann, E. M.
Remarque
• Mein deutsches Lieblingbuch und mein deutscher Lieblingsautor
• Goethes Geburtsort – Frankfurt am Main – heute ein Zentrum der modernen
Architektur
15) Moderne Technologien und Erfindungen
• Moderne Technologien und ihre Entwicklung in letzten Jahren
• Die wichtigsten technologischen Erfindungen in letzten Jahren
• Sozialnetzwerke und ihre Benutzung und Wirkung
• Vorteile und Nachteile von modernen Technologien
• Mein Computer und Laptop – Teile des Gerätes und Anwendung im Alltag
• Wichtige Erfindungen des 20. Jahrhunderts – kurze Charakteristik
16) Wohnen
• Wohntypen und Teile des Hauses
• Meine Wohnung, mein Haus
• Mein Haushalt und meine Hausarbeiten
• Mein Traumwohnen und mein Traumhaus
• Wohnen in der Stadt und auf dem Lande – Vorteile und Nachteile
• Wohnen in Tschechien und in Deutschland
17) Antike Architektur
• Griechische Architektur – Grundmerkmale und griechische Säule – dorisch, ionisch und
korinthisch
• Griechische Tempel, der Parthenon und die Karyatide
• Römische Architektur – Grundelemente des Bauwerks, römische Bauformen,
Triumphbogen und Aquädukt
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Baumaterialien der antischen Architektur

18) Architektur im Mittelalter
• Romanische Architektur und ihre typischen Merkmale
• Die Rotunde und die Basilika – Grundteile der romanischen Kirche und ihre
Beschreibung
• Bauwerke und Baumaterialien
• Gotische Architektur und ihre typischen Merkmale
• Gotische Kathedrale und Kirche – Grundbauteile der gotischen Kirchen und Kathedrale
• Bauwerke und Baumaterialien
19) Architektur im 15.–18. Jahrhundert
• Architektur der Renaissance und ihre typischen Baumerkmale
• Paläste, Schlösser und Kirchbauten
• Architektur des Barock und des Rokoko – typische Baumerkmale
• Barockkirche und Barockbauten
• Bauwerke und Baumaterialien
20) Moderne Architektur
• Moderne Architektur – ihre Stile, Richtungen und Schulen
• Moderne Bauwerke und typische Baumerkmale
• Baumaterialien und ihre Anwendung
• Baukontruktionen – Stahl-, Stahlbeton-, Stützkonstruktionen
• Bekannte Architekten des 20. Jahrhunderts

Pracovní list
Žák si vylosuje jedno z 20 témat s pracovním listem, který obsahuje 2 zadání:
1) práce s obrázky k danému tématu (4–5 minut) – popis, srovnání, odpověď na otázku
spojenou se situací na obrázku,
2) konverzace o daném tématu (10–11 minut) – osnova obsahuje podtémata, popř. obrázky,
pracovní listy 1–14 i ověření odborné terminologie.

Ostrava, 9. 9. 2022

Schválil: PaedDr. Zdeňka Klečková
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
1) Hardware
• základní sestava, komponenty počítače a jejich parametry, paměti, monitory, tiskárny,
další vstupní a výstupní zařízení
2) Software a počítačová bezpečnost
• rozdělení softwaru, druhy programů podle licence
• oblasti počítačové bezpečnosti, zabezpečení počítače
• základy operačních systémů, znalost prostředí OS Windows
3) Textový editor
• rozdělení písem
• úprava textu, styly, nastavení dokumentu
• hromadná korespondence, formuláře
4) Textový editor
• typografická pravidla
• tabulky, vkládání objektů, hypertextové odkazy, revize
5) Tabulkový kalkulátor
• popis prostředí, nastavení a tisk dokumentu
• formátování, adresování buněk, databáze, použití filtrů, vyhledávací funkce
6) Tabulkový kalkulátor
• základní funkce, datové funkce, podmínka ve vzorci
• grafy, kontingenční tabulky, formuláře
7) Prezentace
• základní principy prezentace
• snímek a rozvržení, barevné schéma, motiv snímků, vkládání objektů, animace
a přechody, tlačítka akcí, organizační diagram, odkazy, podklady
8) Počítačová grafika (vektorová)
• charakteristika vektorové a rastrové grafiky, barevné modely
• vektorový program – vlastnosti a operace s objekty, logické operace, práce s textem
9) Počítačová grafika (rastrová)
• formáty grafických souborů, charakteristika rastrových obrázků
• GIMP – základní úpravy fotografií, výběry, vrstvy
10) Databáze
• základní pojmy databázových systémů
• proces návrhu relační databáze
• Access – tabulky, dotazy
11) Databáze
• relační databáze, E-R model
• Access – relace, referenční integrita, formuláře, sestavy
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12) Algoritmizace
• algoritmus a jeho vlastnosti
• základní algoritmické konstrukce – sekvence, podmínka, cyklus
• základní algoritmy
13) Python
• proměnné, operátory
• vstup, výstup, přetypování
• funkce, knihovny
• využití funkcí při kreslení v grafickém okně
14) Python
• znaky a řetězce, základní funkce pro práci s řetězci
• kreslení textu v grafickém okně
15) Python
• větvení
• seznamy, slovníky
• kreslení obdélníků a kruhů v grafickém okně
16) Python
• cykly
• generování náhodných čísel
• soubory
• využití cyklů při kreslení v grafickém okně
17) Python
• knihovna tkinter
• kreslení různých objektů v grafickém okně
• kreslení myší v grafickém okně
18) Python OOP
• podstata OOP, třída, objekt
• tvorba třídy, definice vlastností a metod
19) Sítě, Internet a informace
• typy sítí, význam síti, topologie, síťové prvky, princip přenosu dat
• Internet – historie, připojení, technologie, adresování, služby
• informace a jejich uložení v počítači, číselné soustavy
• informační zdroje a jejich hodnocení
• vyhledávání informací, knihovní služby, rešerše
20) Tvorba www stránek
• princip www stránek, základy jazyka HTML
• použití css stylů
• bloková struktura stránek
Ostrava, 9. 9. 2022

Schválil: PaedDr. Zdeňka Klečková
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FYZIKA
1) Kinematika hmotného bodu
2) Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů
3) Mechanická práce, energie, druhy energie a jejich vzájemné přeměny
4) Mechanika tuhého tělesa
5) Gravitační pole
6) Mechanika kapalin a plynů
7) Molekulová fyzika a termodynamika, vnitřní energie, práce a teplo
8) Struktura a vlastnosti plynů
9) Struktura a vlastnosti kapalin
10) Struktura a vlastnosti pevných látek
11) Skupenské přeměny látek
12) Mechanické kmitání
13) Mechanické vlnění
14) Elektrický náboj a elektrické pole
15) Elektrický proud v kovech
16) Elektrický proud v polovodičích, kapalinách a plynech
17) Střídavý proud
18) Stacionární magnetické pole
19) Nestacionární magnetické pole, elektromagnetická indukce
20) Optické zobrazování – zrcadla
21) Optické zobrazování – čočky
22) Elektromagnetické záření, světlo jako elektromagnetické vlnění
23) Základní principy speciální teorie relativity
24) Základní poznatky kvantové fyziky, modely atomu, elektronový obal atomu
25) Atomové jádro a jaderné reakce

Ostrava, 9. 9. 2022

Schválil: PaedDr. Zdeňka Klečková

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OSTRAVA,
příspěvková organizace

MATURITNÍ ZKOUŠKA – GEODÉZIE
Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14
vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou, v platném znění.
V souladu s výše uvedenými předpisy jsou maturitní předměty určeny následujícím způsobem:
•

Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou.

•

Žák získá střední vzdělání s maturitou, jestliže úspěšně vykoná obě části.

Společná část maturitní zkoušky (státní maturita, stanovuje ministerstvo)
Předmět

Forma zkoušky

Povinná zkouška

Český jazyk a literatura

didaktický test

Volitelná zkouška
(žák si musí zvolit jednu
z možností)

Cizí jazyk

didaktický test

Matematika

didaktický test

Nepovinné zkoušky
(žák si může zvolit max. 2
nepovinné zkoušky, a to
matematiku rozšiřující a druhou
z volitelných zkoušek)

Matematika rozšiřující
(hodnocení se nezapočítává
do celkového hodnocení
zkoušky)

didaktický test

Profilová část maturitní zkoušky (stanovuje ředitel školy)
Profilová část slouží k profilaci škol a žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů.
V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se profilová část skládá
•

z písemné a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury,

•

pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, pak z písemné a ústní zkoušky
z tohoto cizího jazyka,

•

tří povinných zkoušek,

• a ze zkoušek nepovinných (max.2).
Známky z nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, ale nezapočítávají se do
celkového hodnocení.

Středoškolská 3, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
tel.: 595 781 531, 533, email: info@stav-ova.cz, www.stav-ova.cz
IČO: 00602116

76-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
Povinné zkoušky
• Český jazyk a literatura

Povinné zkoušky

•

V případě volby cizího jazyka

písemná práce
ústní zkouška

•

Geodézie
Tvorba map
Maturitní práce z odborných předmětů

ústní zkouška
ústní zkouška
obhajoba

Geodetické výpočty
Katastr nemovitostí

ústní zkouška
ústní zkouška

•
•

Nepovinné
zkoušky

písemná práce
ústní zkouška

•
•

NÁVRH HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ
ZKOUŠKY PRO OBOR GEODÉZIE

2022/2023

Hodnocení maturitní zkoušky a organizace opravných zkoušek se řídí vyhláškou
č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách, v platném
znění.

Doba přípravy a zkoušení
•
•
•

Doba vyhrazena k ústnímu zkoušení je stanovena na 15 minut. Příprava na všechny ústní
zkoušky trvá rovněž 15 minut.
Doba pro obhajobu maturitní práce je stanovena na 15 minut. Příprava trvá 5 minut.
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají navýšený čas na přípravu (případně na
zkoušku) dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Hodnocení profilových zkoušek pro žáky s PUP
•
•
•

U žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek se při hodnocení profilových zkoušek přihlíží
k doporučení pedagogicko-psychologické poradny pro daný typ zkoušky.
U praktických a písemných zkoušek dochází k navýšení času pro zpracování dle doporučení.
Pro hodnocení praktických maturit a písemných prací platí stejné bodové hodnocení.

Hodnocení maturitní práce z odborných předmětů
•
•
•
•
•
•
•

Žák zpracovává téma, které si zvolil v září. Od vedoucího práce obdrží zadání práce se všemi
požadavky včetně kritérií hodnocení.
Práci podle zadání odevzdá vedoucímu práce do 31. března daného školního roku.
Žák obdrží do konce dubna posudek své práce od vedoucího práce a od oponenta.
Žák obhajuje maturitní práci před maturitní komisí v době konání ústních zkoušek.
Výsledná známka je stanovena až po obhajobě práce dle hodnotící tabulky.
Hodnocení maturitní práce oznámí předseda maturitní komise žákovi v den konání
obhajoby maturitní práce.
Kritéria hodnocení
Max. počet Udělený
Stanoví
Kritérium
bodů
počet bodů
Vedoucí Přístup k řešení práce, pravidelné konzultace
25
práce
Odborná náplň práce
25
Úroveň prezentace a obhajoby (hodnotí až po
15
obhajobě)
Oponent Celková úroveň práce
20
Úroveň prezentace a obhajoby (hodnotí až po
15
obhajobě)
Celkem
100
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Výsledná známka z maturitní práce z odborných předmětů se stanoví dle následující tabulky
výborný
100–86 bodů
chvalitebný
85–71 bodů
dobrý
70–56 bodů
dostatečný
55–41 bodů
nedostatečný
0–40 bodů

Hodnocení maturitní zkoušky z jazyka českého a literatury
•
•
•
•

Maturitní zkouška z jazyka českého a literatury se skládá ze dvou částí, písemné a ústní.
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení
zkušebního předmětu.
Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny její části (DT, PP, ÚZ). Pokud
žák neuspěje v jedné části zkoušky, opakuje pouze tu část zkoušky, ve které neuspěl.
Výslednou známku z jazyka českého a literatury v profilové části oznámí předseda maturitní
komise žákovi v den konání ústních zkoušek.

Písemná práce
•
•
•
•
•

•

•

Minimální počet slov je 250.
Celkový čas na volbu zadání a jeho zpracování je 110 minut.
Žák si vybírá 1 ze 4 témat stanovených ředitelem na základě návrhů vyučujících ČJ.
Při konání písemné práce mohou žáci použít pravidla českého pravopisu.
Písemnou práci žák píše do připraveného záznamového archu. Text je nutno psát čitelně,
nečitelný text nebude hodnocen. Je nutno rozlišovat velká a malá písmena. Žák může psát
písemnou práci i na počítači, ale pouze na doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
Kritéria hodnocení
1) vytvoření textu podle zadaných kritérií
max. 10 b.
2) funkční užití jazykových prostředků (pravopis, tvarosloví, lexikum)
max. 10 b.
3) kompoziční výstavba textu (koheze a koherence)
max. 10 b.
Výsledná známka z písemné práce se stanoví dle následující tabulky
výborný
30–27 bodů
chvalitebný
26–22 bodů
dobrý
21–17 bodů
dostatečný
16–12 bodů
nedostatečný
11–0 bodů

Ústní zkouška
•

•
•

Žák do 31. 3. odevzdá ředitelce seznam 20 knih ze školního seznamu povinné četby
sestavený podle kritérií obsažených v nabídce knih. Pokud tak neučiní, losuje si u zkoušky
z pracovních listů ke všem dílům z maturitního seznamu.
Žák si vylosuje pracovní list s uměleckým a neuměleckým textem a provede jejich rozbor.
V jednom dni nelze losovat dvakrát stejný pracovní list.
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Kritéria hodnocení a časové rozdělení ústní zkoušky
1) analýza uměleckého textu (I.- III. část)
2) literárněhistorický kontext (zde platí vnitřní podmínka, že žák
musí dosáhnout minimální hranice 4 bodů, v opačném případě je
toto kritérium hodnoceno 0 body)
3) analýza neuměleckého textu (I.- II. část)
4) spisovné vyjadřování (pokud žák má za literárněhistorický
kontext 0 bodů, může získat za toto kritérium maximálně 1 bod)
Výsledná známka z ústní zkoušky se stanoví dle následující tabulky
výborný
30–27 bodů
chvalitebný
26–22 bodů
dobrý
21–17 bodů
dostatečný
16–12 bodů
nedostatečný
11–0 bodů

10 b.
10 b.

5 minut
5–7 minut

7 b.
3 b.

3–5 minut

Hodnocení maturitní zkoušky z cizího jazyka
•
•
•
•

Maturitní zkouška z cizího jazyka se skládá ze dvou částí, písemné a ústní.
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení
zkušebního předmětu.
Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny její části (DT, PP, ÚZ). Pokud
žák neuspěje v jedné části zkoušky, opakuje pouze tu část zkoušky, ve které neuspěl.
Výslednou známku z cizího jazyka v profilové části oznámí předseda maturitní komise
žákovi v den konání ústních zkoušek.

Písemná práce
•
•
•

Minimální počet slov je 200.
Celkový čas na volbu zadání a jeho zpracování je 90 minut.
Žák si vybírá 1 z 3 témat stanovených ředitelem na základě návrhů vyučujících CJ.
− článek, recenze, vypravování, neformální dopis, formální dopis, charakteristika, popis,

•
•

•

− zadání obsahuje název a způsob zpracování zadání.
Při konání písemné práce mohou žáci použít slovník bez přílohy věnované písemnému
projevu.
Písemnou práci žák píše do připraveného záznamového archu. Text je nutno psát čitelně,
nečitelný text nebude hodnocen. Je nutno rozlišovat velká a malá písmena. Žák může psát
písemnou práci i na počítači, ale pouze na doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
Kritéria hodnocení
1) splnění zadání a požadované délky
3 b.
rozpracování bodů zadání
3 b.
2) organizace / koherence textu (odstavce)
3 b.
koheze textu (prostředky textové návaznosti)
3 b.
3) slovní zásoba a pravopis – rozsah
3b
slovní zásoba a pravopis – přesnost
3 b.
4) mluvnické prostředky – rozsah
3 b.
mluvnické prostředky – přesnost
3 b.
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Výsledná známka z písemné práce se stanoví dle následující tabulky
výborný
24–21 bodů
chvalitebný
20–17 bodů
dobrý
16–13 bodů
dostatečný
12–10 bodů
nedostatečný
9–0 bodů

Ústní zkouška z cizího jazyka
•

Žák si vylosuje jedno z 25 témat s pracovním listem, který obsahuje 2 zadání:
− práce s obrázky k danému tématu (4–5 minut),
− konverzace o daném tématu, pracovní listy 1–20 obsahují i ověření odborné
terminologie (10–11 minut).
V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
Kritéria hodnocení
1) zadání/obsah a projev
8 b.
2) lexikální kompetence a výslovnost
8 b.
3) gramatická kompetence a prostředky textové
8 b.
návaznosti
Výsledná známka z ústní zkoušky se stanoví dle následující tabulky
výborný
24–21 bodů
chvalitebný
20–17 bodů
dobrý
16–13 bodů
dostatečný
12–10 bodů
nedostatečný
9–0 bodů

•
•

•

Stanovení výsledné známky v jazycích
•

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení
zkušebního předmětu.
• Pokud je žák hodnocen z některé části známkou nedostatečný, pak výsledná známka je
nedostatečný.
• Výsledná známka je stanovena dle následující tabulky.
PP ÚZ Výsledné
PP ÚZ Výsledné
PP ÚZ Výsledné
PP ÚZ Výsledné
hodnocení
hodnocení
hodnocení
hodnocení
1

1
2
3
4

výborný
chvalitebný
chvalitebný
dobrý

2

1
2
3
4

výborný
chvalitebný
dobrý
dobrý

3

1
2
3
4

chvalitebný
chvalitebný
dobrý
dostatečný

4

1
2
3
4

chvalitebný
dobrý
dobrý
dostatečný
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Požadavky na jednotlivé klasifikační stupně ústní zkoušky
•

•

•

•

•

Výborný – bezpečné zvládnutí poznatků, pochopení vazeb, vztahů mezi nimi, pohotové
a samostatné řešení navozených přiměřených problémů, tvořivé uplatnění získaných
poznatků. Ústní projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický.
Chyb se dopouští zřídka.
Chvalitebný – podobně jako výborný. Je méně samostatný v aplikacích poznatků, potřebuje
občasný podnět. Menší nedostatky v ústním a grafickém projevu, formulace bez větších
nepřesností.
Dobrý – bez podstatných mezer v uceleném osvojení problematiky. Požadované
intelektuální činnosti nevykonává vždy přesně a rychle. Podstatnější chyby dokáže za pomoci
učitele korigovat. Rovněž s pomocí učitele uplatňuje své poznatky při řešení úkolů. Myslí
vcelku správně, ne vždy tvořivě. Ústní projev není vždy správný, přesný a výstižný, grafický
projev je méně estetický. Někdy získá chybné výsledky, jejichž chybnost si dokáže uvědomit
a s pomocí učitele zdůvodnit.
Dostatečný – závažné mezery v ucelenosti vědomostí. V intelektuálních činnostech je málo
pohotový a má v nich nedostatky. V ústním projevu není samostatný. Grafický projev je
málo estetický. Chyby dokáže s větší pomocí učitele opravit. Často dospívá k chybným
výsledkům, z nichž nedokáže vyvodit závěry.
Nedostatečný – značné mezery v ucelenosti poznatků. Velmi závažné chyby při řešení
úkolů, které ani s vydatnou pomocí učitele nedokáže odstranit. Vážné nedostatky v logickém
uvažování, ústním i grafickém projevu.

Stanovení známky z ústního zkoušení
•

Výsledné hodnocení provedou zkoušející a přísedící a navrhnou maturitní komisi známku.

•

O udělených známkách z daného předmětu proběhne hlasování. Hlasují zkoušející
a přísedící daného předmětu a ti stálí členové komise, kteří byli přítomni ústní zkoušce po
většinu času zkoušení žáka. Výsledek hlasování je zaznamenán do tabulky.

•

Pokud při hlasování nastane rovnost hlasů, rozhodne hlas předsedy komise a o hlasování je
pořízen samostatný záznam (návrh, protinávrh, zdůvodnění, podpisy).

•

Pokud předseda nebo místopředseda s navrženou známkou nesouhlasí, nebo se zkoušející
a přísedící neshodnou, je o hlasování komise pořízen samostatný záznam (návrh, protinávrh,
zdůvodnění, podpisy).

•

Při hodnocení známkou nedostatečný je o výsledku hlasování vždy pořízen samostatný
záznam (návrh, protinávrh, zdůvodnění, podpisy).

•

Hodnocení ústní zkoušky oznámí předseda maturitní komise žákovi v den konání ústní
zkoušky.
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GEODÉZIE
1) Teodolity
• Rozdělení, jejich hlavní součásti, popis, odečítací pomůcky
• Repetiční svora, pastorek
• Protínání vpřed z úhlů – náčrt, postup měření, výpočet
2) Zkoušky a rektifikace teodolitů
• Osové podmínky, chyby jejich zjištění a odstranění, konstrukční chyby a jejich vyloučení
z měření
3) Měření vodorovných směrů a úhlů
• Definice vodorovného úhlu, jednotlivé měřické metody, postup měření, zásady vedení
zápisníků, porovnání metod
• Protínání vpřed z orientovaných směrů – náčrt, postup, měření, výpočet, užití metody
4) Geodetické práce při výstavbě silnic, dálnic, železnic
• Geodetické podklady, postup prací, vytyčení hlavních bodů, vytyčení podrobných
(mezilehlých bodů) a určení výškových poměrů stavby
• Vytyčení stavby a její zajištění (osy stavby, zajišťovací body)
• Podélné a příčné profily, vytyčení násypu a výkopu, svahové lavičky, svahový trojúhelník
5) Geodetické práce v investiční výstavbě
• Základní pojmy – investor, projektant, dodavatel
• Dokumentace staveb, vytyčovací práce, vytyčovací sítě, vytyčovací výkres
6) Oboustranně připojený a orientovaný polygonový tah
• Náčrt, měřené veličiny, postup výpočtu
• Výpočet směrníku, délky, rajónu, hodnoty směrníku v jednotlivých kvadrantech
7) Trigonometrické určování výšek objektů
• S přístupnou patou, s nepřístupnou patou, geodetického bodu (blízkého a nad 300 m)
• Měření úhlů ve svislé rovině – dělené kruhy, indexová chyba, kompenzátor
• Metody měření svislých úhlů, vedení a výpočet zápisníku, výpočet svislého úhlu
8) Výškové vytyčování
• Bodu, vodorovné přímky, skloněné přímky, vrstevnice (zátopové čáry), vodorovné
roviny, skloněné roviny, svislice, svislé roviny
• Pomůcky pro vytyčování svislého a vodorovného směru a spádu
9) Určování výměr pravidelných a nepravidelných obrazců
• Určování výměr z přímého měření – rozkladem, ze souřadnic
• Určování výměr graficky – z odměřených veličin, planimetry
• Metody určování kubatur
10) Tachymetrie
• Definice a podstata metody, základní popis geodetické metody, nákres, polní náčrt,
zápisník, nitková tachymetrie, určení vodorovné vzdálenosti a výšky při skloněné záměře
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•

GNSS (Globální navigační satelitní systémy) – způsob měření, grafické zpracování

11) Bodová pole
• Rozdělení
• Stabilizace a signalizace geodetických bodů (polohových a výškových)
• Polohové vytyčování – úhlu, délky, bodu, přímky, prodloužení přímky, rovnoběžky,
kolmice, průsečíku dvou přímek
12) Měření délek
• Přímé určování délky, prototyp metru, druhy pásem, komparace
• Nepřímé určování vzdáleností, trigonometricky, paralakticky a opticky
• Elektronické měření délek – šíření a modulace elektromagnetických vln, metody měření
délek elektromagnetickými vlnami, fyzikální a matematické redukce, rozdělení
elektronických dálkoměrů a jejich využití v geodézii
13) Měřické metody při podrobném měření polohopisu
• Polární a ortogonální metoda, ostatní měřické metody
• Pevné a volné stanovisko, kolmý a šikmý rajon
14) Výšková měření
• Metody, výškové systémy, výška relativní a absolutní
• Nivelace, metody, zápisníky, nivelační přístroje, podmínky správnosti přístrojů
15) Protínání zpět
• Řešení pomocným Collinsovým bodem (náčrt, měřené veličiny, postup výpočtu)
16) Protínání zpět
• Snellius-Pothenotova úloha – náčrt, měřené veličiny, postup výpočtu
• Obecná sinová věta
17) Polygonové pořady
• Definice, rozdělení
• Volný polygonový pořad – náčrt, měřené veličiny, postup výpočtu
• Nepřímé připojení polygonového pořadu – náčrt, měřené veličiny, výpočet nepřístupné
strany, výpočet připojovacího úhlu
18) Transformace souřadnic
• Druhy transformací – náčrt a rovnice
19) Vytyčování bodů kruhového oblouku
• Vytyčování základních bodů kruhového oblouku – ortogonálně, polárně, od tětivy,
• Při nepřístupném průsečíku tečen
• Vytyčování podrobných bodů kruhového oblouku – ortogonálně (od tečny, od tětivy),
polárně (od tečny, po obvodě), přibližné metody
20) Optika
• Zákony geometrické optiky, optické součásti přístrojů, průchod paprsků spojnou čočkou
• Halleyova a Newtonova rovnice, hranoly a zrcátka, lupa, dalekohled, vady čoček
Ostrava, 9. 9. 2022
Schválil: PaedDr. Zdeňka Klečková
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TVORBA MAP
1) Historie mapování
• Potřeba a účel mapování, světové počátky mapování
• Nejstarší mapy Čech, Moravy a Slezska, vojenské mapování
• Stabilní a pozemkový katastr, JEP, EN, KN
2) Geodetické základy mapovacích prací
• Geodetické body, rozdělení bodových polí
• Navrhování sítí polohových, výškových tíhových
• Údržba a vyhledávaní bodů, evidence
3) Kartografické základy mapovacích prací
• Tvar a rozměry Země, referenční plochy a polohy zobrazení, jejich zkreslení
• Souřadnice, měřítko, klady mapových listů
4) Rozbor terénu
• Vznik a vývoj terénu, body a čáry terénní kostry, dílčí plochy terénu
• Typy terénu, zákonitosti ve vzájemné poloze terénních tvarů
5) Tvary terénu
• Definice terénu
• Tvary vrcholové, na úbočí, na úpatí, údolní, umělé
6) Znázornění terénu na mapách
• Charakteristika metod, výhody, nevýhody, užití, jejich přesnosti
• Ruční a počítačové zpracování, konstrukce a popis vrstevnic, zkoušky přesnosti
• Digitální model terénu
7) Obsah mapového listu – státní mapové dílo
• Definice mapy, mapování, generalizace map středních měřítek – metody
• Polohopis, výškopis, popis, mimorámové údaje, značky, barvy
• Postup vzniku kartografického díla, státní mapa odvozená 1:5000, ZABAGED
8) Výškové bodové pole
• Rozdělení VBP, historický vývoj – systém Rakouska-Uherska, ČSJNS, ČSNS, UELN
• Označování nivelačních tahů a bodů, volba, hustota a stabilizace bodových polí, údaje
• Posouzení přesnosti metod měření
9) Polohové bodové pole
• Rozdělení PBP, druhy bodů, historický vývoj – Katastrální triangulace, Vojenská
triangulace, Česká státní trigonometrická síť, NULRAD, CZEPOS
• Stabilizace, signalizace a číslování, ochrana, údržba, evidence, údaje, kritéria přesnosti
10) Podrobné měření polohopisu a měřický náčrt
• Podrobné polohové bodové pole, přípravné práce, hlavní a doplňkové metody
• Kontrolní měření, mezní odchylky
• Moderní mapovací metody, GNSS a CZEPOS, 3D scannery
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Druhy náčrtů, kódovaný náčrt, výškopisný náčrt
Vedení měřického náčrtu a zápisníku, číslování náčrtů, značky, zápis do zápisníku

11) Cassini – Soldnerovo zobrazení
• Charakteristika zobrazení, vlastnosti zkreslení, souřadnicové systémy
• Klad a označování mapových listů
• Mapování a mapy stabilního katastru
12) Gauss – Krügerovo zobrazení
• Charakteristika zobrazení, vlastnosti zkreslení, souřadnicové systémy
• Klad a označování mapových listů
• Mapy vytvořené v Gauss – Krügerově zobrazení
13) Křovákovo zobrazení
• Charakteristika zobrazení, postup odvození, vlastnosti zkreslení
• Souřadnicový systém
• Státní mapa odvozená 1:5000 a její klad mapových listů státní mapa odvozená 1:5000 a
její klad mapových listů14. Tematické mapování
• Definice, rozdělení tematických map, sestavení obsahu, zásady
• Kartografické vyjadřování – barvy, legenda, značky, diagramy, kartogramy, izočáry,
• Jazyk mapy, semiologie (sémantika, sygmatika, syntaktika, gramatika, pragmatika)
14) Měřický náčrt
• Druhy náčrtů
• Mapovací práce, číslování náčrtů
• Vedení měřického náčrtu a zápisníku, značky
• Zápis do zápisníku
• Kódovaný náčrt
15) Druhy map
• Definice mapy a plánu, významné prvky obsahu
• Mapy podle obsahu, zobrazované tématiky, měřítka, obsahu mapy, účelu, způsobu
vyhotovení, kartografických vlastností, vyjádření skutečnosti, koncepce vyjádření
16) Fotogrammetrie
• Vývoj, fotomateriál, totální plastika, fotogrammetrické metody
• Prvky vnitřní a vnější orientace, vlicovací body – princip leteckého snímkování
• Princip stereoskopického vyhodnocení, vyhodnocovací přístroje, využití
17) Geografie
• Pohyby Země a jejich důsledky, endogenní a exogenní síly, krajinotvorné procesy
• Podnebí, počasí v Evropě, slaná a sladká voda, vliv člověka na ovzduší, snížení emisí
• Suroviny, udržitelný rozvoj našeho makroregionu
18) Historie a obsah katastru
• Historický vývoj – ruly, Josefský katastr
• Stabilní katastr, pozemkový katastr, JEP, evidence nemovitostí
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Katastr nemovitostí, základní pojmy katastru nemovitostí, SPI, SGI
Sbírka listin, dokumentace výsledků měření a šetření

19) Geometrický plán ZPMZ a vytyčení hranic
• Definice, použití, mapové podklady, využití, zeměměřické práce
• ZPMZ, obsah a náležitosti plánu, ověření, podklady pro vytyčení hranic
• Právní vztahy
20) Mapy velkých měřítek
• Katastrální mapa a její vývoj
• Účelové mapy – TMM, ZMZ, ZMD, ZML, JŽMST
• Účelové mapy podzemních prostor, ostatní účelové mapy

Ostrava, 9. 9. 2022

Schválil: PaedDr. Zdeňka Klečková
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JAZYK ANGLICKÝ
1) Cultural Life
• Going to the theatre/cinema
• Film genres and their characteristics
• My favourite actor/director
• A film review
• Watching TV/Netflix/HBO series
• Music and dance, dance lessons
• Reading books
• Art galleries, drawing
• Construction drawings, different views of a building, designing a building
2) Seasons of the Year
• The climate in Czechia
• Spring: typical weather, outdoor activities and spring flowers
• Summer: typical weather, summer storms, outdoor activities and farming
• Autumn: typical weather, harvesting, autumn holidays and festivals
• Winter: typical weather, sports activities, dangers on the road
• Climate change and extreme weather
• Global warming and the greenhouse effect
• Other environmental problems
• The most suitable temperature / weather conditions for concreting operations
• Damage to a building by dampness in rainy seasons, site drainage
3) Fashion and Shopping for Clothes
• Fashion trends and styles, hairstyles
• Materials, patterns, cuts and designs
• Winter and summer clothes
• Casual wear vs. clothes for special occasions (sporting activities, the theatre, etc.)
• Shoes and accessories
• Shopping for clothes
• Types of shops and their assortment of goods
• Shopping malls vs. small shops
• Online shopping vs. in-store shopping
• Returning faulty goods
• Clothes and protective equipment on the building site
4) Food and Meals
• Meals of the day: breakfast, snacks, lunch/dinner, supper
• Types of soups/meat/spices/flavourings
• My favourite meal/recipe
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Czech, British and American cuisine
A balanced diet vs. junk food
Likes and dislikes, shopping for food
Fruit and vegetable
Eating out
A kitchen (its equipment, electrical appliances), a dining room and other parts of a house

5) Communications
• Types and use of computers
• Hardware and software
• Accessories
• The Internet
• Means of communication (mobiles phones, e-mail, letter writing, face-to-face
communication)
• Internet services: e-mail, shopping, banking, etc.
• Other services: at the post office, hairdresser’s, dry cleaner’s, etc.
• Mass media: newspapers, magazines, TV news, online news, social networking sites
• CAD systems, construction drawings on the PC, different views of a building
6) Health
• Our health care system
• Illnesses and serious diseases
• Current epidemics/pandemics
• Symptoms of common illnesses
• Home treatment of a common cold
• Going to the doctor’s, regular check-ups
• Going to the pharmacy
• Hospital treatment and recovery
• A healthy lifestyle
• Safety on the building site, precautions, possible injuries, protective equipment
7) Environment
• Water and air pollution
• The greenhouse effect and global warming / climate change
• Acid rain
• Deforestation
• The ozone hole
• Landfills
• Recycling and composting organic waste
• Alternative energy
• Other ways to reduce global warming and the greenhouse effect
• Protecting endangered animals and rainforests
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Brownfields, contaminated subsoil, types of subsoil (weak and firm), suitable foundations

8) Travelling
• Reasons for travel
• Water and land transport
• Train travel
• Air travel
• Types of holidays (winter/summer) / popular destinations
• Travelling on your own or with the family/friends
• Going on holiday/vacation: means of transport, accommodation, board and luggage
• Going abroad (a valid passport, a visa, foreign currency)
• My last/dream holiday
• Transporting building materials on the building site, earth-moving plant for clearing the
site and excavations
9) Sports and Games
• Indoor and outdoor sports
• Winter and summer sports
• Some sports equipment and sporting venues
• National sports and games in the English speaking countries and the CR
• My favourite sport/game (my soccer/tennis/ice-hockey practice)
• Keeping fit, going to the gym, a workout routine, regular exercise
• P. E. lessons at school
• Watching sport on TV, attending sporting events, (online) betting
• The Olympic Games
• Physical activities when working on the building site (digging, transporting material, etc.),
handling builders’ tools, some basic building operations
10) Personal Identification
• My personality
• My best friend, my girl-/boyfriend
• Family members and our relationships
• My hobbies and spending free time (likes and dislikes, my soccer/tennis/ice-hockey
practice)
• Free time activities (celebrations, weekends, holidays, etc.) with the family
• My interests and skills
• Part-time jobs, my work experience
• My future career, my dream job
• Applying for a job, a job interview
• Career opportunities in construction industry – the job of a civil/structural engineer, an
architect, a site agent, a site supervisor, a quantity surveyor, tradesmen, etc.

TÉMATA PRO PROFILOVOU ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
OBOR GEODÉZIE
2022/2023
11) Education
• Compulsory education
• Levels of education (pre-school, primary, secondary, etc.)
• The length of study
• The school year/day
• Examinations and assessment
• Types of schools / branches of study in the UK/USA (comprehensive schools, public
schools, etc.)
• Types of schools / branches of study in Czechia (grammar schools, etc.)
• My school (location, branches of study, specialist subjects, exams, a description of the
school building, equipment and facilities, events during the school year)
• Our specialist subjects, their content (basic building operations), designing a building on
the PC
12) Holidays and Festivals
• Halloween, Valentine’s Day in the English speaking countries
• Thanksgiving, Independence Day in the USA
• Guy Fawkes Night in the UK
• International holidays: Christmas, New Year’s Eve and Easter
• John Huss Day
• St. Cyril and St. Methodius Day
• St. Wenceslas Day
• Independence Day
• Struggle for Freedom and Democracy Day
• Thomas the Apostle, the patron saint of architects, bricklayers and land surveyors – what
is their job?
13) The USA
• Location, parts, symbols
• Important cities – New York, Washington, D.C. (tourist attractions, etc.)
• People, languages, nationalities
• Geography (climate, landscape, regions, etc.)
• Places of interest (cities, natural beauty spots, monuments, etc.)
• Holidays and festivals, national sports, national dishes
• Political system and economy
• History – exploration of North America (the U. S., Canada)
• Housing in the USA, building materials
14) The UK
• Location, parts, symbols
• London (tourist attractions, etc.)
• People, languages, nationalities
• Geography (climate, landscape, regions, etc.)
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Places of interest (cities, natural beauty spots, monuments, etc.)
Holidays and festivals, national sports, national dishes
Political system and economy
History – Commonwealth countries (Canada, Australia)
Housing in the UK, building materials

15) Czechia
• Location, parts, symbols
• Important cities – Prague, Ostrava (tourist attractions, etc.)
• People, languages, nationalities
• Geography (climate, landscape, regions, etc.)
• Places of interest (cities, natural beauty spots, monuments, etc.)
• Holidays and festivals, national sports, national dishes
• Political system and economy
• History
• Housing in the CR, building materials
16) Housing
• Parts of a house
• My house/my flat, my room
• Household chores
• My dream flat/house
• Housing in Czechia (detached houses, blocks of flats, etc.)
• Living in the city/country
• Renting a flat / taking out a mortgage
• Housing in the UK (detached/semi-detached/terraced houses, bungalows, cottages, etc.)
• Houses in an American town/city (an apartment house, a condominium, etc.)
• Houses in the U. S. country/suburbs (a duplex, a two-storey house, a bungalow, a ranch
house, a trailer, etc.)
17) Building Operations
• People on the building site: people at the top of the organisational structure, tradesmen,
other building workers
• Designing a building on the drawing board (construction drawings)
• Different views of a building
• Parts of a building (exterior, interior – rooms)
• The site plan and storage areas
• Safety rules
• Protective clothing and equipment
• Builders’ tools and their use
• Earth-moving plant
• Preparing a building site: demolition work, clearing the site, creating a level site
• Drainage, types of subsoil, water removal systems

TÉMATA PRO PROFILOVOU ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
OBOR GEODÉZIE
2022/2023
•

Carcassing:
− excavating and pouring a concrete foundation,
− erecting/rendering walls (types of walls, functions of a wall, building materials for
walls),
− bricklaying (bonds, parts of a bond, tools for bricklaying, the process of bricklaying),
− constructing a timber-framed roof construction, laying a roof covering,

•

− fixing gutters / window and door frames, etc.
Works in the interior:
− services (gas, electricity, water),
− rendering interior walls,
− tiling a wall,
− floor laying (screed floors and other types of floors), floor coverings,
− working with timber (types of timber),
− other components of a house (kitchen, bathroom, toilet, rooms – equipment), etc.

18) Building Materials
• Different types of building materials
• Components of mortar, its typical mixes (their advantages and disadvantages), the job of
mortar
• Bricks, the process of bricklaying, tools for bricklaying
• Concrete, its components (types of cement, aggregates)
• Types of concrete: plain, reinforced, prestressed (their use, strengths and weaknesses)
• Concreting operations (batching, mixing, transporting, placing, compacting, curing)
• Types of timber, common uses, fixing or joining timber components
19) Roofs
• Carcassing (erecting walls, bricklaying, etc.)
• A description of a roof
• Functions of a roof
• Types of roofs
• Roofing materials
• Possible causes of roof damage
• Parts of a timber-framed roof construction (beams)
20) Foundations
• Demolition of an old building, the demolition contractor
• Clearing the site (removing rubble and debris, digging out the topsoil)
• Creating a level site
• Types of weak and firm subsoil
• Types of excavations
• Earth-moving plant and hand tools
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Advantages and disadvantages of soil drainage, damage to the building by
groundwater/dampness
Water removal systems
Pouring concrete for foundations
Types of foundations
Spread foundations: strip foundations, foundation plates and grills, foundation footings
Deep foundations, piles and piers, caissons and open caissons

Pracovní list
Žák si vylosuje jedno z 20 témat s pracovním listem, který obsahuje 2 zadání:
1) Práce s obrázky k danému tématu (4–5 minut) – popis, srovnání, odpověď na otázku
spojenou se situací na obrázku,
2) Konverzace o daném tématu (10–11 minut) – osnova obsahuje podtémata, popř. obrázky,
pracovní listy 1–15 i ověření odborné terminologie.

Ostrava, 9. 9. 2022

Schválil: PaedDr. Zdeňka Klečková
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GEODETICKÉ VÝPOČTY
1) Úhlové jednotky, převody, oblouková míra

2) Průměr – aritmetický, obecný, měřické dvojice
3) Měřítka
4) Rozdělovací počet
5) Výpočty výměr – rozkladem, ze souřadnic
6) Náčrt polohy bodů, určení mapového listu
7) Vyrovnání hranice pozemku
8) Dělení pozemku
9) Výpočet směrníku, hodnoty v jednotlivých kvadrantech, délka strany
10) Volný polygon, nepřipojený polygon
11) Vetknutý oboustranně orientovaný polygon
12) Nepřímé připojení polygonu
13) Vytyčení spojnice
14) Měřická přímka – poloha bodu na přímce, ortogonální metoda, polární metoda,
průsečík přímky se sekční čárou
15) Centrační změny – excentrické stanovisko, excentrický cíl
16) Protínání vpřed – z úhlů, z orientovaných směrů, z délek
17) Snellius – Pothenotova úloha
18) Transformace.
19) Trigonometrický výpočet výšek a vyrovnání výškového pořadu
20) Výpočet kubatur

Ostrava, 9. 9. 2022

Schválil: PaedDr. Zdeňka Klečková
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KATASTR NEMOVITOSTÍ
1) Historie a základní pojmy katastru
2) Právní předpisy v katastru nemovitostí-KN
3) Organizace zeměměřictví a katastru
4) Obsah, evidence a předmět
5) Druhy map používaných v katastru nemovitostí – dělení a aktualizace map,
katastrální mapy
6) Základní právní funkce KN (druhy práv, zásady, …)
7) Druhy vlastnictví dříve a dnes
8) Průběh nabytí vlastnického práva k nemovitosti koupí
9) Vklad, záznam, poznámka, další práva KN
10) Typy smluv (kupní, darovací…)
11) Základní doklady, se kterými se setkáváme při změnách vlastnických práv
k nemovitostem
12) SGI, prvky polohopisu a další prvky polohopisu
13) Vytyčování pozemku
14) Geometrický plán – co to je, charakteristika, popis, obsah, pro co se vyhotovuje, pro
co slouží
15) Podklady pro vyhotovení GP, možnosti tvorby
16) Informační systém zeměměřictví
17) List vlastnictví, výpis o parcele
18) Co všechno je uvedeno v jednotlivých částech výpisu z listu vlastnictví
19) Katastrální operát, vedení a obnova, závaznost KN
20) Poskytování informací z KN

Ostrava, 9. 9. 2022

Schválil: PaedDr. Zdeňka Klečková

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OSTRAVA,
příspěvková organizace

POVINNÁ ČETBA PRO ROK 2022/2023
Podmínky pro sestavení seznamu
•

•

Žák si z nabídky vybere 20 knih podle následujících pravidel:
− Světová a česká literatura do konce 18. století

min. 2 literární díla

− Světová a česká literatura do konce 19. století

min. 3 literární díla

− Světová literatura 20. a 21. století

min. 4 literární díla

− Česká literatura 20. a 21. století
min. 5 literárních děl
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena
− próza
− poezie

•

− drama
Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

V Ostravě, 9. 9. 2022

Schválila: PaedDr. Zdeňka Klečková

Středoškolská 3, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
tel.: 595 781 531, 533, email: info@stav-ova.cz, www.stav-ova.cz
IČO: 00602116

SEZNAM POVINNÉ ČETBY 2022/2023

I. Světová a česká literatura do konce 18. století
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bible (5 knih Mojžíšových, Nový zákon)
Boccaccio, Giovanni: Dekameron
de Cervantes, Miguel: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha
Defoe, Daniel: Robinson Crusoe
Epos o Gilgamešovi
Ezop: Bajky
Goethe, Johann Wolfgang: Utrpení mladého Werthera
Hus, Jan: Listy z Kostnice
Karel IV: Vita Caroli (Vlastní životopis)
Kosmas: Kronika česká
Moliére: Lakomec
Řecké báje a pověsti
Shakespeare, Willliam: Romeo a Julie
Villon, Francois: Závěť
Život svaté Kateřiny (Kamil Bednář)

P
P
P
P
B
B
P
P
P
P
D
P
D
B
P

II. Světová a česká literatura do konce 19. století
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Arbes, Jakub: Svatý Xaverius
Baudelaire, Charles: Květy zla
Borovský, Karel Havlíček: Tyrolské elegie
Brönteová, Charlotte: Jana Eyrová
Čech, Svatopluk: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století
Dickens, Charles: Oliver Twist
Erben, Karel Jaromír: Kytice
Flaubert, Gustave: Paní Bovaryová
Gogol, Nikolaj V.: Revizor
Hugo, Victor: Chrám Matky boží v Paříži
Jirásek, Alois: Staré pověsti české
Mácha, Karel Hynek: Máj
Mrštíkové: Maryša
Neruda, Jan: Povídky malostranské
Němcová, Božena: Babička
Poe, Egar Allan: Havran
Poe, Edgar Allan: Povídky
Puškin, Alexandr S.: Piková dáma
Rimbaud, Arthur: Opilý koráb
Rostand, Edmond: Cyrano z Bergeracu
Shelleyová, Mary: Frankenstein
Světlá Karolína: Kříž u potoka
Šlejhar, Josef Karel: Kuře melancholik
Tolstoj, Lev N.: Anna Kareninová
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P
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P
P
B
D
P
P
B
P
P
B
D
P
P
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25.
26.
27.
28.
29.

Twain, Mark: Dobrodružství Huckelberryho Finna
Tyl, Josef Kajetán: Strakonický dudák
Wilde, Oscar: Jak je důležité míti Filipa
Wilde, Oscar: Obraz Doriana Graye
Zola, Émile: Zabiják

P
D
D
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III. Světová literatura 20. a 21. století
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Amis, Kingsley: Šťastný Jim
Apollinaire, Guillaume: Pásmo
Beckett, Samuel: Čekání na Godota
Bradbury, Ray: Marťanská kronika
Bulgakov, Michail A.: Mistr a Markétka
Camus, Albert: Cizinec
Coelho, Paolo: Alchymista
Ecco, Umberto: Jméno růže
Dürrenmatt, Friedrich: Návštěva staré dámy
Ginsberg, Allen: Kvílení
Ionesco, Eugéne: Plešatá zpěvačka
Irving, John: Svět podle Garpa
Heller, Joseph: Hlava XXII
Hemingway, Ernest: Stařec a moře
Kafka, Franz: Proměna
Kerouac, Jack: Na cestě
Kesey, Ken: Vyhoďme ho z kola ven
Miller, Arthur: Smrt obchodního cestujícího
Nabokov, Vladimir: Lolita
Orwell, George: 1984
Orwell, George: Farma zvířat
Remarque, Erich Maria: Na západní frontě klid
Rolland, Romain: Petr a Lucie
Saint-Exupéry, Antoine de: Malý princ
Salinger, Jerome D.: Kdo chytá v žitě
Sartre, Jean-Paul: Zeď
Shaw, George Bernard: Pygmalion
Solženicyn, Alexandr I.: Jeden den Ivana Děnisoviče
Steinbeck, John: O myších a lidech
Styron, William: Sophiina volba
Tolkien, John Ronald Reuel: Společenstvo prstenu
Williams, Tennessee: Kočka na rozpálené plechové střeše
Williams, Tennessee: Tramvaj do stanice Touha
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Balabán, Jan: Možná že odcházíme
Bass, Eduard: Klapzubova jedenáctka
Bezruč, Petr: Slezské písně
Čapek, Karel: Krakatit
Čapek, Karel: R.U.R.
Čapek, Karel: Bílá nemoc
Čapek, Karel: Válka s mloky
Dyk, Viktor: Krysař
Dyk, Viktor: Milá sedmi loupežníků
Fuks, Ladislav: Spalovač mrtvol
Gellner, František: Po nás ať přijde potopa
Hašek, Jaroslav: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
Havel, Václav: Audience
Hrabal, Bohumil: Obsluhoval jsem anglického krále
Hrabal, Bohumil: Ostře sledované vlaky
Hrabal, Bohumil: Postřižiny
Hrabě, Václav: Blues pro bláznivou holku
Hrubín, František: Hirošima
Kainar, Josef: Nové mýty
Kaplický, Václav: Kladivo na čarodějnice
Krchovský, J. H.: Leda s labutí
Kryl, Karel: Kníška Karla Kryla
Kundera, Milan: Směšné lásky
Lustig, Arnošt: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
Nezval, Vítězslav: Edison
Nezval, Vítězslav: Manon Lescaut
Pavel, Ota: Smrt krásných srnců
Poláček, Karel: Bylo nás pět
Seifert, Jaroslav: Maminka
Smoljak Ladislav, Svěrák Zdeněk: Záskok
Škvorecký, Josef: Prima sezóna
Šrámek, Fráňa: Modrý a rudý
Uhde, Milan: Balada pro banditu
Vančura, Vladislav: Markéta Lazarová
Vančura, Vladislav: Rozmarné léto
Viewegh, Michal: Báječná léta pod psa
Voskovec Jiří, Werich Jan: Balada z hadrů
Wolker, Jiří: Těžká hodina
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