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POKYN ŘEDITELE ŠKOLY 
K ORGANIZACI MATURITNÍCH ZKOUŠEK PRO PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 

ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023, ze dne 25. srpna 2022 

1. Společná část maturitní zkoušky 
Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů. Povinně každý 
maturující žák bude konat didaktický test z českého jazyka a literatury. Dále si bude volit mezi 
didaktickým testem z cizího jazyka (takového cizího jazyka, který je v nabídce školního 
vzdělávacího programu daného oboru vzdělání a který splňuje povinnou dotaci hodin pro 
profilové zkušební předměty) nebo didaktickým testem z matematiky. 
Spádová škola: Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, 
Pražská 112 
 

didaktický test z českého jazyka a literatury 1. září 2022 od 12:00 hodin 

 
 Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části maturitní zkoušky - podzimní 
zkušení období 2022. 
 

2. Profilová část maturitní zkoušky 
Ředitel školy v souladu s § 2 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. stanovil následující termíny 
povinných a nepovinných zkoušek profilové části pro jarní zkušební termín: 
 

obhajoba praktické maturitní práce 6. září 2022 od 8:00 hodin 

ústní část profilové části zkoušky 6. září 2022 od 8:45 hodin 

 
1. V souladu s § 80 odst. 5 písm. c) školského zákona a § 35 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., 

v platném znění ředitel školy jmenuje pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky 
podzimní zkušebním období pro rok 2021/2022 následující členy maturitní komise: 

 

místopředseda maturitní komise Ing. Lukáš Novák 

třídní učitel  Mgr. Jana Skřivánková 

zkoušející pro předmět český jazyk a literatura Mgr. Jana Skřivánková 

přísedící pro předmět český jazyk a literatura PaedDr. Miloslava 
Kostelecká 

zkoušející pro předmět anglický jazyk Mgr. Zuzana Hamtáková 
 

přísedící pro předmět anglický jazyk Mgr. Vratislav Venzara 

zkoušející pro předmět stavba a provoz strojů Ing. František Pražák, Ph.D. 

mailto:prazak@sps-ko.cz
https://www.ss-stavebnikolin.cz/
https://www.ss-stavebnikolin.cz/
https://gzw.cz/files/maturity/jzs-podzim-2022-prilohy-1-7.pdf
https://gzw.cz/files/maturity/jzs-podzim-2022-prilohy-1-7.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-177#p2
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561#p80
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-177#p35
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přísedící pro předmět stavba a provoz strojů Ing. Tomáš Hron 

zkoušející pro předmět strojírenská technologie Ing. Jiří Kanda 

přísedící pro předmět strojírenská technologie Ing. Michaela Matějková 

vedoucí a oponenti pro praktickou zkoušku z odborných 
předmětů 

Ing. Lukáš Novák 

 
Předsedou maturitní komise byl v souladu § 74 odst. 7, § 80a odst. 1 školského zákona 
jmenován Krajským úřadem Středočeského krajem PhDr. Ondřej Kosina, Ph.D. 
 
 

Ing. František Pražák, Ph.D. 
ředitel školy 
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