
SOU tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r. o. 
Držitel certifikátu ISO 9001:2001, ISO 9004:2001 a ISO 14001:2005 

Střední 59, Brno 602 00 | 541 219 844 | soutr.studijni@oaeldo.cz | www.skolyjh.cz 

 
 

 

 
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 
Rozhodnutí ředitele školy o stanovení délky a rozsahu písemných prací  

a dalších profilových maturitních zkoušek 
pro školní rok 2021/2022 

 
 

A. Délka a rozsah textu písemných prací pro všechny obory vzdělávání:  
 
 

Název Délka konání Rozsah 

Český jazyk a literatura 
110 minut včetně času 
na volbu zadání 

minimálně 250 slov 

Anglický jazyk – volitelný 60 minut  200 - 240 slov 

 
 
 
 

B. Délka a způsob konání dalších profilových zkoušek pro jednotlivé obory vzdělávání:  
 
 

 Obor vzdělání                            82-41-M/11 Design interiéru 

Název Délka konání Způsob konání 

Dějiny umění  15 minut 
Ústní zkouška před 
maturitní komisí 

Teorie interiéru 15 minut 
Ústní zkouška před 
maturitní komisí 

Praktická zkouška z odborných 
předmětů (Navrhování designu 
interiéru + Počítačová grafika + 
Odborný výcvik) 

Každý předmět 

 5 pracovních dnů  

Obhajoba všech 3 
částí maturitní práce 
před komisí 
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Obor vzdělání                              82-48-L/01 Starožitník 

Název Délka konání Způsob konání 

Dějiny hmotné kultury (Dějiny 
užitého umění a řemesel + Dějiny 
umění a kultur) 

15 minut Ústní zkouška 

Památková péče 15 minut Ústní zkouška 

Praktická zkouška z odborných 
předmětů (Sběratelství) 

15 pracovních 
dnů 

Obhajoba maturitní 
práce před komisí 

 
 
 
 

 Obor vzdělání                            69-41-L/01 Kosmetické služby 

Název Délka konání Způsob konání 

Zdravověda  15 minut Ústní zkouška 

Kosmetika 15 minut Ústní zkouška 

Praktická zkouška  240 minut Praktická zkouška 

 
 
  

 Obor vzdělání                      64-41-L/51 PPooddnniikkáánníí    
                                                                                    nnáássttaavvbboovvéé  ssttuuddiiuumm  ((ddeennnníí  ii  ddáállkkoovváá  ffoorrmmaa))  
   

Název Délka konání Způsob konání 

Zkouška z odborných 
předmětů (Účetnictví, Právo) 15 minut 

 

Ústní zkouška 

Zkouška z odborných 
ekonomických předmětů 
(Ekonomika, Management a 
marketing) 

15 minut 

 

Ústní zkouška 

Praktická zkouška 
z odborných předmětů 

2 dny á 420 minut Písemná praktická 
zkouška 
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Obor vzdělání                           82-51-L/51 UUmměělleecckkéé  řřeemmeessllnnéé  pprrááccee    
                                                                                                  nnáássttaavvbboovvéé  ssttuuddiiuumm  ((ddeennnníí  ffoorrmmaa))      
 

Název Délka konání Způsob konání 

Dějiny umění 15 minut Ústní zkouška 

Zkouška z odborných 
předmětů (Ekonomika, 
Techniky) 

15 minut 
Ústní zkouška 

Praktická zkouška 
z odborných předmětů 
(Monumentální malba) 

 pracovní dny Praktická zkouška s 
obhajobou před 
maturitní komisí 

 
 
*žák, který zvolil ve společné části maturitní zkoušky cizí jazyk, koná z tohoto cizího jazyka i 
profilovou zkoušku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Schválil: 30. 9. 2021                                             Mgr. Jaromír Pragač v. r. 
 ředitel školy 
 
 


