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MATURITNÍ TÉMATA Z PŘEDMĚTU PRAXE (PRA) 
 

  

Praktická zkouška - Povinný předmět 
1. blok 10 témat z CHO a 4 z EKO 

2. blok 10 témat z PRO.  

Každý žák si vylosuje kombinaci dvou témat, kde bude jedno téma z 1. bloku (CHO nebo EKO) 

a jedno téma z 2. bloku (PRO). Z žádného tématu nesmí mít žák horší hodnocení než 

dostatečný. Jinak bude celkové hodnocení z praxe nedostatečné. Konečná známka bude 

průměrem hodnocení z 1. bloku témat a 2. bloku témat. 

1. Blok témat - 10 x Chov hospodářských zvířat: Ing. Vejsada+ 4 x EKO Ing. Slavík      

 Evidence v chovu skotu, ovcí, koz.  Označování skotu, ovcí, koz 

 Evidence v chovu prasat. Označování prasat, králíků, drůbeže 

 Výživa a  krmení  skotu a prasat 

 Ruční dojení, strojní dojení skotu, dojírna ŠS, hodnocení kravského mléka 

 Rozbor -  hodnocení reprodukce u skotu – dojnic na ŠS 

 Pastevnictví, pastevně technická zařízení 

 Porod u skotu, porod u prasnice  

 Hospodaření školního statku, technologické linky na kravíně K-205 na ŠS, rozbor kravského 
mléka 

 Zjišťování živé hmotnosti hospodářských zvířat, výpočty přírůstků. Měření hospodářských 
zvířat 

 Stanovení anamnézy u hosp. zvířat. TRIAS u skotu/prasat na ŠS. První pomoc u 
hospodářských zvířat 

 Daně a pojišťovnictví - EKO 

 Majetek podniku, jeho dělení, odpisy-EKO 

 Pracovně právní vztahy, vznik pracovního poměru, jeho zánik, mzda-EKO 

 Právní formy podnikání -EKO 
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2. Blok témat - 10 x Pěstování rostlin: Ing. Nevrklová  

 Vlastnosti osiva a sadby 

 Předseťová příprava půdy 

 Základní zpracován půdy 

 Skladování brambor 

 Skladování obilovin 

 Organické hnojení 

 Sklizeň pícnin 

 Setí obilovin 

 Agrobiologická kontrola porostu, aplikace PH 

 Manipulační mechanizace 
 

V Humpolci  30. 9. 2021 

Zpracoval: Ing. Pavel Vejsada 

 Zpracovala: Ing. Hana Nevrklová 

Zpracovala: Ing. Tomáš Slavík  

 

Schválil: Mgr. Otakar Březina, ředitel školy 
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MATURITNÍ TÉMATA Z PŘEDMĚTU PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN (PRO) 

Ústní zkouška  2022/2023 – povinný profilový předmět 

 Pšenice ozimá  

 Ječmen setý  

 Žito seté   

 Oves setý  

 Tritikále  

 Kukuřice  

 Pohanka  

 Hrách, peluška  

 Bob obecný  

 Sója  

 Řepka ozimá  

 Hořčice bílá  

 Slunečnice roční  

 Mák setý  

 Brambory  

 Cukrovka, řepa  

 Kmín kořenný  

 Vojtěška setá  

 Jetel luční  

 Jednoleté pícniny  

 Biologická charakteristika trav  

 Trvale travní porosty  

 Ovocnářství  

 Zelinářství 

 

 

V Humpolci  30. 9. 2022 

Zpracovala: Ing. Hana Nevrklová  

Schválil: Mgr. Otakar Březina, ředitel školy 
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MATURITNÍ TÉMATA Z PŘEDMĚTU CHOV ZVÍŘAT (CHO) 
Ústní zkouška 2022/2023 

Povinný profilový předmět 

 

1. Chov králíků 
2. Chov hrabavé drůbeže 
3. Chov vodní drůbeže 
4. Líhnutí drůbeže, konzumní a násadová vejce 
5. Chov koz 
6. Chov ovcí -  domestikace, fylogeneze, plemena, plemenitba, plemenářská práce 
7. Chov ovcí -  odchov – odstav jehňat, krmení ovcí, pastva, produkce, vlnoznalství 
8. Chov prasat  - domestikace, fylogeneze, plemena prasat 
9. Chov prasat -  plemenitba prasat 
10. Chov prasat -  plemenářská práce v chovu prasat 
11. Chov prasat -  odstav - odchov selat, chov prasnic 
12. Chov prasat -  výkrm, zpeněžování prasat, chov kanců 
13. Chov prasat -  význam chovu, produkce vepřového masa 
14. Chov skotu -   mléčná užitkovost, plemena, standardy 
15. Chov skotu -  masná užitkovost, plemena ve světě a v ČR, standardy 
16. Chov skotu -  kombinovaná užitkovost, plemena, standardy plemen 
17. Chov skotu -  plemenitba skotu 
18. Chov skotu -  porod u skotu, odstav a odchov telat 
19. Chov skotu -  odchov jalovic, chov dojnic 
20. Chov skotu -  odchov a chov plemenných býčků a býků mléčných plemen, kombinovaných 

plemen skotu 
21. Chov skotu -   laktace, dojení skotu, hodnocení kravského mléka 
22. Chov skotu -  výkrm skotu, zpeněžování hovězího masa 
23. Chov skotu -  současný stav v chovu skotu v ČR, plemenářská práce v chovu skotu , 

kontrola mléčné užitkovosti, kontrola dojitelnosti skotu  
 

 

V Humpolci  30. 9. 2022 
 

Vypracoval: Ing. Pavel Vejsada 
 

Schválil: Mgr. Otakar Březina, ředitel školy 
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MATURITNÍ TÉMATA Z PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) 
 

Ústní zkouška 2022/2023 – volitelný předmět 

 

 Work, jobs 

 Travelling  

 Transport 

 The Czech Republic 

 Sport 

 Shopping 

 Prague 

 My town, my village 

 My hobbies, interests 

 My favourite book, film, theatre performance 

 Mass media 

 Christmas, Easter, festivals 

 Housing and living 

 Health and visit at a doctor 

 Great Britain 

 Food, meals, eating out 

 Everyday life 

 Environmental problems 

 Education, my school 

 Cultural life 

 

 

V Humpolci, 30. 9. 2022 

 

Zpracovala: Mgr. Lenka Pečenková 
 

Schválil: Mgr. Otakar Březina, ředitel školy 
 

Schválil: Mgr. Otakar Březina, ředitel školy 


