Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o.
Energetiků 144, Orlová – Lutyně, 735 14
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 7108

V Orlové – Lutyni 15. 4. 2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015 - 2016 a její forma
1. Profilová maturitní zkouška se bude skládat z praktické zkoušky z odborných
předmětů a z teoretické zkoušky z odborných předmětů. Praktickou zkoušku
z odborných předmětů student vykoná formou zpracování maturitní práce a
její obhajobou před maturitní komisí.

2. Praktická zkouška z odborných předmětů formou maturitní práce
a.

Zadání maturitních prací je složeno z předmětů: programování,
elektrotechnika a robotika, webové aplikace, databáze, aplikační
software a počítačové systémy. Vypsaná témata budou zveřejněna na
školní síti do 24. 6. 2015.

b.

Studenti si mohou téma zvolit a přihlásit se do 15. 9. 2015. Přihlášení je
závazné.

c.

Vedoucí práce stanoví a předá přihlášeným studentům podrobné
požadavky a přesný harmonogram pro zpracování vybraného tématu
práce a termín odevzdání práce do 20. 9. 2015.

d.

Ke konzultacím s vedoucím práce a průběžnému odevzdávání dílčích
částí práce je zaveden ve IV. ročníku předmět Maturitní seminář. Podle
plnění harmonogramu pro zpracování požadavků vedoucího práce
bude student průběžně klasifikován.

e.

Termín odevzdání práce je stanoven do 15. 3. 2016.

f.

Hodnocení maturitní práce provede její vedoucí ve shodě s oponentem
práce po její obhajobě před maturitní komisí.
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3. Teoretická maturitní zkouška z odborných předmětů
a.

Teoretická maturitní zkouška z odborných předmětů obsahuje 30
otázek z předmětů programování, elektrotechnika, webové aplikace,
databáze, aplikační software a počítačové systémy.

b.

Vypsané otázky budou zveřejněny na školní síti do 20. 6. 2015.

c.

Část na přípravu bude 15 minut, část na ústní zkoušku bude 15 minut.

d.

Hodnocení teoretické maturitní zkoušky provede maturitní komise dle
návrhu zkoušejícího.

Ing. Adéla Tomalová
vedoucí PK

Mgr. Pavel Michelsohn
ředitel školy
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