
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace 

Nabídka zkoušek profilové části MZ pro školní rok 2022/2023 

Obor 41-41-M/01 Agropodnikání 

Název zkoušky Zkouška je: Forma Počet témat 

Český jazyk a literatura povinná písemná práce 4 zadání, žák si 
1 vybere 

ústní zkouška žák si 
stanovuje 
seznam min. 
20 děl ze 
školního 
seznamu 

Anglický jazyk povinná, pokud 
si žák ve 
společné části 
nezvolil zkoušku 
z matematiky 

písemná práce písemná práce 
2 samostatné 
texty 

ústní zkouška ústní zkouška 
20 témat 

Praxe povinná praktická zkouška, 

délka 4 hodiny, 

způsob konání: 

praktické předvedení 

odborných činností 

z chovu zvířat, 

pěstování rostlin a 

zemědělské 

mechanizace, 

zpracování 

ekonomických 

dokladů, určování 

plemen zvířat, krmiv, 

semen a rostlin 

7 

Chov zvířat povinná ústní zkouška 25 

Pěstování rostlin povinná ústní zkouška 25 

Zemědělské stroje a zařízení nepovinná ústní zkouška 25 

Biologie nepovinná ústní zkouška 25 

 

  



Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace 

Nabídka zkoušek profilové části MZ pro školní rok 2022/2023 

Obor 43-41-M/01 Veterinářství 

Název zkoušky Zkouška je: Forma Počet témat 

Český jazyk a literatura povinná písemná práce 4 zadání, žák si 
1 vybere 

ústní zkouška žák si 
stanovuje 
seznam min. 
20 děl ze 
školního 
seznamu 

Anglický jazyk povinná, pokud 
si žák ve 
společné části 
nezvolil zkoušku 
z matematiky 

písemná práce písemná práce 
2 samostatné 
texty 

ústní zkouška ústní zkouška 
20 témat 

Praxe povinná praktická zkouška, 

délka 4 hodiny, 

způsob konání: 

praktické předvedení 

odborné činnosti, 

zpracování 

ekonomických 

dokladů, určování 

plemen zvířat, krmiv, 

nemocí zvířat a 

veterinárních 

pomůcek a nástrojů 

20 

Chov zvířat povinná ústní zkouška 25 

Nemoci hospodářských zvířat povinná ústní zkouška 30 

Anatomie a morfologie 

hospodářských zvířat 

nepovinná ústní zkouška 25 

Biologie nepovinná ústní zkouška 25 

 

  



Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace 

Nabídka zkoušek profilové části MZ pro školní rok 2022/2023 

Obor 41-44-M/01 Zahradnictví 

Název zkoušky Zkouška je: Forma Počet témat 

Český jazyk a literatura povinná písemná práce 4 zadání, žák si 
1 vybere 

ústní zkouška žák si 
stanovuje 
seznam min. 
20 děl ze 
školního 
seznamu 

Anglický jazyk povinná, pokud 
si žák ve 
společné části 
nezvolil zkoušku 
z matematiky 

písemná práce písemná práce 
2 samostatné 
texty 

ústní zkouška ústní zkouška 
20 témat 

Praxe povinná praktická zkouška, 

délka 4 hodiny, 

způsob konání: 

praktické předvedení 

odborné činnosti, 

řešení ekonomických 

výpočtů, poznávání 

rostlinného materiálu 

16 

Květinářství povinná ústní zkouška 25 

Základy zahradní a krajinářské tvorby povinná ústní zkouška 25 

Ovocnictví a zelinářství nepovinná ústní zkouška 26 

Floristika nepovinná ústní zkouška 25 

 

Nabídka zkoušek a témata jsou zveřejněna na webových stránkách školy a veřejně přístupném místě 

ve škole. 

Ing. Libor Kunte, Ph.D., ředitel školy 


