
 

 Střední škola informatiky a cestovního ruchu 

 SČMSD Humpolec, s.r.o.    

 
Hradská 276  tel.: +420 565 532 160 
396 01 Humpolec  e-mail: info@stredniskola.com 
   web: www.stredniskola.com 
   IZO: 107830396 

Bankovní spojení: 620001389/0800 
IČ: 48200948, DIČ: CZ48200948 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským 
soudem v Českých Budějovicích, v odd. C, vl. 2474 

Model maturitní zkoušky 2021/2022 
podle platných předpisů pro dané období, na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky 

zapracovány předepsané změny  
 

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

 Společná část 
Od školního roku 2020/2021 se zkoušky konají pouze formou didaktického testu. 

Český jazyk a literatura didaktický test 
hodnocení v % 

termín (předpokládaný)  

od pondělí 2. května do pátku 
6. května 2022 

Cizí jazyk nebo matematika didaktický test 
hodnocení v % 

2 nepovinné zkoušky 
cizí jazyk 

matematika 

Profilová část 
Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části 

zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 3 povinných zkoušek. 

Informační technologie 

Praktická zkouška 
4 bloky Programování, Počítačové sítě, 
Aplikační programy, Tvorba webových 

stránek 

čtvrtek 7. dubna a pátek 
8. dubna 2022 

Český jazyk a literatura Písemná práce středa 13. dubna 2022 

Cizí jazyk Písemná práce čtvrtek 21. dubna 2022 

Český jazyk a literatura Ústní zkouška 
středa 18. května až pátek 20. 

května 2022 (dle rozpisu) 

Cizí jazyk Ústní zkouška 
středa 18. května až pátek 20. 

května 2022 (dle rozpisu) 

Programování a vývoj 
aplikací 

Ústní zkouška 
středa 18. května až pátek 20. 

května 2022 (dle rozpisu) 

Operační systémy Ústní zkouška 
středa 18. května až pátek 20. 

května 2022 (dle rozpisu) 

2 nepovinné zkoušky 
Matematika+   

Ekonomika  
Didaktický test 
Ústní zkouška 
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Praktická zkouška – zaměřená na informační technologie v délce trvání 2 dny (6 hod. 
denně) rozdělená následovně:  

1. den – blok Počítačové systémy, blok Tvorba www stránek  
2. den – blok Programování, blok Aplikace na PC 

Každý blok bude hodnocen samostatně a současně bude stanovena výsledná známka. V případě, že bude 
žák hodnocen z některého předmětu nedostatečně, je praktická zkouška hodnocena nedostatečně a žák 
opakuje pouze blok, ve kterém neuspěl.   
 
 
 
 
V Humpolci 15. 9. 2021 
 
 

 


