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Kritéria a organizace MZ pro školní rok 2022/2023 

studijní obor: 41-41-M/01 Agropodnikání; 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 

maturitní předmět: Praxe  

____________________________________________________________ 

 

41-41-M/01 Agropodnikání + chov koní a jezdectví 

 

 Praktická maturitní zkouška je zahájena písemným testem z EKP+UCT+IKT/EKO+IKT 

o test trvá 60 minut v učebně IKT 

 následuje losování tématu praktické zkoušky 

 žáci se přemístí dle pokynů MK na vlastní praktickou zkoušku (jednotlivá odborná 

pracoviště – školní statek, jízdárna Záryby, školní zahrada, dvůr školy) 

 15 minutová příprava  

 vlastní praktická zkouška  

 

___________________________________________________________________________ 

 

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 

 

Aby student mohl vykonat praktickou maturitní zkoušku, musí splnit předpoklad odevzdané 

maturitní práce, která byla doporučena k obhajobě před maturitní komisí. 

 

Praktická zkouška je rozdělena do tří částí: 

o Obhajoba maturitní práce 

o Poznávačka 
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o Praktická část-otázka 

 

Praktická maturitní zkouška je zahájena obhajobou maturitní práce a pokračuje dalšími 

dvěma částmi. Pokud žák je v některé části praktické zkoušky neúspěšný, nepokračuje 

v dalších částech zkoušky. 

 první část praktické zkoušky = obhajoba MP 

 obhajoba probíhá formou prezentace za přítomnosti vedoucího práce a MK 

 doba obhajoby je 30 minut 

 pokud žák neobhájí MP, nemůže pokračovat v dalších částech zkoušky 

 druhá část praktické zkoušky = „ poznávačka“ 

 řešení trvá 20 minut 

 pokud žák v této části není úspěšný dále již nepokračuje v poslední části 

zkoušky 

 třetí část praktické zkoušky = praktická otázka 

 žák si vylosuje číslo tématu 

 15 minut přípravy 

 následuje přemístění na konkrétní pracoviště a vlastní zkouška (učebna, školní  

zahrada, dvůr školy, školní statek) 

 

Na závěr praktické zkoušky jsou žáci seznámeni s vyhodnocením (uspěl/a x neuspěl/a). 

 

Zpracovala: Mgr. H. Englmaierová             Schválil: Ing. M. Ornst, ředitel školy 

Dne: 30. 9. 2022      ................................................. 
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