Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373
Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2020/21
Ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov, Skálova 373
v souladu s § 79, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb. (v pozdějším znění č. 472/2011 Sb.) o
předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon), vyhlašuje
NABÍDKU POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK
pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021
Studijní obor:
82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů
Povinné zkoušky:
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk

Technologie (dle zaměření)
Dějiny výtvarné kultury
Praktická zkouška

písemná práce (sloh), ústní zkouška
písemná práce (sloh), ústní zkouška, pokud si žák
ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí
jazyk; pokud si zvolil místo cizího jazyka
matematiku, zkoušku z anglického jazyka nekoná
ústní zkouška
ústní zkouška
návrh, realizace v dílnách, písemné a ústní
prezentace před komisí

Nepovinné zkoušky:
Cizí jazyk (AJ)

písemná práce (sloh), ústní zkouška, pokud si ve
společné části žák zvolil matematiku (může být
nahrazena výsledkem standardizované zkoušky
podle školského zákona dokládajícím jazykové
znalosti žáka na jazykové úrovni minimálně B1
podle SERR)
Občanský a společenskovědní základ ústní zkouška
Informační technologie (se zaměřením na grafiku, výtvarnou výchovu)
praktická zkouška
Z nepovinných zkoušek si žák může vybrat nanejvýš 2 nepovinné zkoušky
Nabídka profilových zkoušek platí pro jarní i podzimní termín maturitních zkoušek.
Společná část maturitních zkoušek bude probíhat podle informací na
www.novamaturita.cz
Termíny zkoušek:
Praktická zkouška

pro jarní termín
od 23. 2. 2021
Výtvarný návrh 12. – 14. 1.

pro podzimní termín
všechny zkoušky v termínu od
1. září do 10. září 2021

Ústní zkoušky
Písemné zkoušky

podepsal
ing Jana Digitálně
ing Jana Rulcová
Datum: 2020.10.27
Rulcová 13:41:29 +01'00'

od 31. 5. do 4. 6. 2021
od 3. 5. do 7. 5. 2021 (didaktické testy společné části, písemné
práce z českého jazyka a cizího jazyka v profilové části)

