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   Maturitní zkouška  
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Obor: 82-41-M/01 Užitá malba 

 

1. Společná část maturitní zkoušky 

a. český jazyk a literatura – forma didaktického testu 

b. anglický jazyk – forma didaktického testu 

 

2. Profilová část maturitní zkoušky 

a. český jazyk a literatura – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní 
komisí a písemné práce 

b. anglický jazyk – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 
a písemné práce 

c. dějiny výtvarné kultury – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní 
komisí 

d. konstrukční příprava – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní 
komisí 

e. praktická zkouška z odborných předmětů (výtvarná příprava, 
technologická příprava, návrhová a realizační tvorba, figurální 
kresba) – forma praktické zkoušky 

 

 

Obor: 82-41-M/05 Grafický design 

 

1. Společná část maturitní zkoušky 

a. český jazyk a literatura – forma didaktického testu 

b. anglický jazyk – forma didaktického testu 

 

2. Profilová část maturitní zkoušky 

a. český jazyk a literatura – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní 
komisí a písemné práce 

b. anglický jazyk – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 
a písemné práce 
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c. dějiny výtvarné kultury – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní 
komisí 

d. konstrukční příprava – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní 
komisí 

a. praktická zkouška z odborných předmětů (výtvarná příprava, 
technologická příprava, návrhová a realizační tvorba, figurální 
kresba) – forma praktické zkoušky 

 

 

Obor: 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 

 

1. Společná část maturitní zkoušky 

a. český jazyk a literatura – forma didaktického testu 

b. anglický jazyk – forma didaktického testu 

 

2. Profilová část maturitní zkoušky 

a. český jazyk a literatura – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní 
komisí a písemné práce 

b. anglický jazyk – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 
a písemné práce 

c. dějiny výtvarné kultury – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní 
komisí 

d. konstrukční příprava – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní 
komisí 

e. praktická zkouška z odborných předmětů (výtvarná příprava, 
konstrukční příprava, technologická příprava, design oděvů) – forma 
praktické zkoušky 

 

 

 

 


