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VNITŘNÍ PŘEDPIS K ORGANIZACI PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Čl. 1 

Na základě § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, stanovuji tímto nabídku 

povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (dále jen PČMZ) a jejich forem pro 

školní rok 2022/2023. 

 

Čl. 2 

● Ve společné části žák koná povinně zkoušku z předmětu český jazyk a literatura a v rámci 

druhé povinné zkoušky volí mezi zkouškou z cizího jazyka a matematiky. 

●  Žáci se přihlašují k dalším 2 povinným profilovým zkouškám ze školní nabídky povinných zkoušek 

(počet povinných zkoušek je pro každý obor vzdělání stanoven v rámcovém vzdělávacím programu). 

Obory Obchodní akademie, Ekonomické lyceum Ekonomie (témata profilové části tvoří témata 

z předmětů mikroekonomie, ekonomické cvičení / chod podniku, makroekonomie, marketing a 

management, účetnictví) Výběrový seminář (který si žák zvolil ve třetím ročníku, aktuální seznam tvoří 

Psychologie výběrový seminář, Marketing a management výběrový seminář, Sportovní manažer 

výběrový seminář, a zahrnuje teoretické a praktické dovednosti) 

 ● Žák může v rámci PČMZ dále konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.  

● Žák vykoná úspěšně PČMZ, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí. 

● Žák se přihlašuje k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k 

maturitní zkoušce řediteli školy na předepsaném formuláři. Formulář přihlášky obdrží každý žák od 

ředitele školy. Přihlášku k maturitní zkoušce odevzdá žák řediteli školy, a to: 

○ do 1. 12. 2022 pro jarní zkušební období, 

○ do 25. 6. 2023 pro podzimní zkušební období. 

● Zkoušky PČMZ se konají v rozmezí stanoveném právním předpisem. Konkrétní termíny ústních 

zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví 

ředitel školy pro jarní zkušební období nejpozději 2 měsíce před jejich konáním a pro podzimní zkušební 
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období nejpozději do 25. srpna před konáním maturitní zkoušky a zveřejní je způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

● Pravidla pro konání maturitní zkoušky u cizinců se řídí OOP k Maturitní zkoušce ze dne 28.11.2022, 

vydané pod spisovou značkou MSMT-31581/2022-1. 

 

Čl. 3 - Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

● Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou, s výjimkou ústní zkoušky z předmětu Český 

jazyk a literatura, zveřejní nejpozději 7 měsíců před datem první zkoušky 20 až 30 témat. Zveřejněná 

témata se zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

● Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. 

● Příprava k ústní zkoušce profilové části trvá 15 minut. Příprava k vázané ústní profilové zkoušce z 

předmětů český jazyk a literatura a anglický jazyk trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut. 

● Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. V případě ústní zkoušky z českého 

jazyka a literatury nelze v jednom dni losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 

● Kritéria pro sestavení seznamu literárních děl k ústní zkoušce z předmětu český jazyk a literatura: 

○ minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie i drama 

○ minimálně pěti literárními díly musí být v seznamu zastoupeni čeští autoři 

○ minimálně pěti literárními díly musí být v seznamu zastoupeni zahraniční autoři 

○ seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora 

○ za literární dílo je považováno komplexní dílo, nikoli jeho část 

● Nahrazení ústní zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem je možné při předložení dokladu o 

vykonání zkoušky v minimální úrovni C1 SERR v termínu stanoveném v předpisu MŠMT. Tímto 

způsobem je možné nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku v rámci profilové části 

maturitní zkoušky. 

 

Čl. 4 - Písemná práce 

● Písemnou prací z předmětu český jazyk a literatura se rozumí vytvoření souvislého textu v 

minimálním rozsahu 250 slov; písemná práce trvá 150 minut včetně času na volbu zadání. 

● Písemnou prací z předmětu anglický jazyk se rozumí vytvoření dvou souvislých textů, které obsahují 

200 a více slov; písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání.  

● Nahrazení písemné práce z cizího jazyka jazykovým certifikátem je možné při předložení dokladu o 

vykonání zkoušky v minimální úrovni B2 SERR v termínu stanoveném v předpisu MŠMT. Tímto 



způsobem je možné nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku v rámci profilové části 

maturitní zkoušky. 

Čl. 5 - Písemná zkouška  

● Písemná zkouška trvá u předmětu matematika 180 minut. 

Čl. 6 - Praktická zkouška 

● Praktická zkouška z odborných předmětů pro obor vzdělání Podnikání trvá 5 vyučovacích hodin. 

Obsahuje souvislý příklad z účetnictví, chodu podniku, informační technologie a písemné a obchodní 

korespondence.  

Pro obor Obchodní ekonomie a Ekonomické lyceum trvá 3 vyučovací hodiny. Obsahuje souvislý příklad 

z Účetnictví a Účetnictví cvičení. 

Čl. 7 - Profilová maturitní zkouška konaná kombinací forem 

● U zkoušek konaných kombinací dvou nebo více forem uvedených v čl. 3 až 7 se při konání jednotlivých 

částí zkoušky postupuje podle ustanovení tohoto předpisu vztahujícího se k příslušné formě zkoušky. 

Čl. 8 - Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

● Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob hodnocení každé zkoušky nebo její části a 

způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a nejpozději před započetím 

zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. 

● V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také části 

zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky. U 

zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení 

ústní zkoušky  60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

● Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny 

části dané zkoušky. 

● V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část zkoušky 

nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně. 

● Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice 

○ 1 – výborný, 

○ 2 – chvalitebný, 

○ 3 – dobrý, 

○ 4 – dostatečný, 

○ 5 – nedostatečný. 

● Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda 

zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení 



písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez 

zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky. Pokud se písemná zkouška a praktická zkouška konají 

před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení 

nejpozději v den ústní zkoušky. 

Čl. 9 

● Tento vnitřní předpis platí pro školní rok 2022/2023 a nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022. 

PhDr. Alena Švepešová, ředitelka školy, v.r. 
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Podmínky a kritéria hodnocení profilových (školních) 

maturitních zkoušek 2023 

 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury (denní i dálkové studium) - se rozumí vytvoření 

souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně 

času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně 

před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje 

název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Zadání písemné práce jsou 

stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají žáci daného 

oboru vzdělání ve stejný den a čas; v případě stejného zadání písemné práce pro více oborů vzdělání 

téže školy konají ve stejný den a čas písemnou práci žáci těchto oborů. Žákovi podle § 20 odst. 4 věty 

třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání písemné práce z českého jazyka a 

literatury o 40 %. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník a Slovník 

spisovné češtiny. 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury (denní i dálkové studium) před zkušební maturitní 

komisí Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu s rámcovým a 

školním vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam nejméně 60 literárních děl. 

Ředitel školy s více obory vzdělání může vytvořit jeden maturitní seznam literárních děl, který 

obsahuje literární díla pro různé obory vzdělání, pokud je zachován počet literárních děl pro každý 

obor vzdělání podle věty první. Zároveň ředitel školy stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu 

literárních děl žákem. Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a 

náhradní zkoušku. Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii podle odstavce 1 žák 

připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím 

pověřené osobě do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období a do 

30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období. Ústní zkouška se 

uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky 

z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních 

seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka 

vztahující se k učivu o jazyce a slohu. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák 

vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut. 

V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 

Neodevzdá-li žák do 31. 3. roku, v němž se koná MZ (pro jarní termín), resp. do 30. 6. roku, v němž 

se koná MZ (pro podzimní termín), vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních 

listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání. 

o ústní zkoušce před maturitní komisí (rozbor uměleckého a neuměleckého textu) 

 

1 KRITÉRIA HODNOCENÍ DIDAKTICKÉHO TESTU 

Hodnocení didaktického slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. 

Hranice úspěšnosti zůstává i 
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nadále nastavena na 44%. 

zkoušce naleznete na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne 

2 KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ ZKOUŠKY 

Písemná maturitní zkouška bude hodnocena podle 6 kritérií (viz tabulka níže). V rámci každého 

z nich může žák obdržet 0 – 5 bodů. Maximální dosažitelný počet bodů za tuto dílčí zkoušku tedy činí 

30 bodů. Hranice úspěšnosti je i zde stanovena na 44%, což odpovídá 14 bodům. 

1. Dodržení zadaného tématu a kvalita jeho zpracování 

2. Dodržení zadaného útvaru a respektování zadané komunikační situace 

3. Pravopisná a tvaroslovná správnost 

4. Slovní zásoba (adekvátnost výběru jazykových prostředků vzhledem k danému stylu/textu, 

přiměřenost pojmenování dané skutečnosti – přesnost označení, věcná stránka označení, 

význam) 

5. Výstavba větných celků (slovosled, členění do vět – včetně interpunkce, užití vhodných 

spojovacích výrazů, konexe – vazby mezi větami atd.) 

6. Textová soudržnost (členění do odstavců, návaznost, argumentace, srozumitelnost atd.) 

Pokud žák nedodrží zadané téma, útvar či komunikační situaci (tj. nezíská v rámci daných kritérií 

vždy alespoň 1 bod), bude jeho práce rovnou celkově hodnocena 0 body. 

K úspěšnému složení této dílčí zkoušky je tedy zapotřebí nejen dosáhnout minimálního počtu bodů 

(14), ale i dodržet zadané téma, útvar a komunikační situaci. 

 

1 Žák vykoná dílčí zkoušku úspěšně, pokud získá alespoň tolik procentních bodů, kolik činí hranice 

úspěšnosti 

dané dílčí zkoušky. 

 

3 KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury je hodnocena podle 4 kritérií (viz tabulka níže), přičemž 

první a třetí kritérium je dále rozděleno na dílčí kritéria. Žák je tedy celkově při této zkoušce 

hodnocen v sedmi oblastech. V každé z nich může získat 0 – 4 body. Maximální dosažitelný počet 

bodů za tuto dílčí zkoušku tak činí 28 bodů. Hranice úspěšnosti je pak dána 13 body. 

1. Analýza uměleckého textu: 
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I. část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr 

II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postavy, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová výstavba 

III. část: jazykové prostředky 

2. Literárněhistorický kontext literárního díla 

3. Analýza neuměleckého textu: 

I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace 

II. část: funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky 

4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury 

 

Aby žák tuto dílčí zkoušku úspěšně složil, musí v rámci druhého kritéria (literárněhistorický kontext 

díla) získat alespoň 1 bod. V opačném případě je celá ústní zkouška hodnocena 0 body. 

Jestliže žák obdrží v některé z dílčích částí ústní zkoušky (tzn. v I. až III. části analýzy uměleckého 

textu a/nebo v rámci charakteristiky literárněhistorického kontextu a/nebo v I. až II. části analýzy 

neuměleckého textu) 0 bodů, může být v kritériu výpověď v souladu s jazykovými normami a 

zásadami jazykové kultury hodnocen maximálně 3 body. 

4 VÝPOČET CELKOVÉHO HODNOCENÍ KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY Z ČJ A LITERATURY 

Známka z písemné zkoušky bude stanovena dle následujícího bodového intervalu: 

ZNÁMKA PROCENTA (spodní hranice) BODY 

4 (dostatečná) 44 % 14 - 17 

3 (dobrá) 60 % 18 – 22 

2 (chvalitebná) 7 5 % 23 - 26 

1 (výborná) 90% 27 - 30 

Známka z ústní zkoušky bude stanovena dle následujícího bodového intervalu: 

ZNÁMKA PROCENTA (spodní hranice) BODY 

4 (dostatečná) 44 % 13 - 16 

3 (dobrá) 60 % 17 – 20 

2 (chvalitebná) 7 5 % 21 - 24 

1 (výborná) 90% 25 - 28 

Výsledná známka bude dána váženým průměrem známek získaných v dílčích zkouškách profilové 

části, a to s následujícími váhami jednotlivých dílčích zkoušek: 
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 Písemná zkouška: 40% 

 Ústní zkouška: 60% 

Výsledek didaktického testu se tedy v celkovém hodnocení předmětu neodrazí (= známku 

neovlivní). Jeho úspěšné splnění je však podmínkou k složení maturitní zkoušky. 

Písemná práce z cizího jazyka (denní i dálkoví studium) Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí 

vytvoření souvislého textu v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá nejméně 60 

minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový 

slovník. Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která 

se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák 

si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob 

zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Zadání písemné práce z konkrétního cizího 

jazyka jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají 

žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas. V případě stejného zadání písemné práce pro více 

oborů vzdělání téže školy konají ve stejný den a čas písemnou práci žáci těchto oborů. 

Ústní zkouška z cizího jazyka (denní i dálkové studium) před zkušební maturitní komisí Pro ústní 

zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem 

stanoví 30 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Ústní zkouška z 

cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 

nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie 

dosaženého vzdělání M a L je součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie 

vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Bezprostředně před zahájením přípravy k 

ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 

15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

Kritéria hodnocení zkoušky z cizího jazyka 

Ústní zkouška z cizího jazyka je hodnocena podle několika kritérií (viz níže). 

Části ústní zkoušky 1-3 (tj. části 1-3 pracovního listu) jsou hodnoceny každá zvlášť podle 

kritérií 1-3. 

Odborná část ústní zkoušky (část 4) je hodnocena samostatně podle kritérií 4 – 5. 

6. kritérium (fonetická kompenence) se vztahuje na ústní zkoušku jako celek. 

V rámci každého kritéria může žák získat 0 – 3 body. Maximální dosažitelný počet bodů za 

ústní zkoušku je 36 bodů (tj. maximálně 9 + 9 + 9 + 6 + 3). Spodní hranice úspěšnosti je 

pak dána 16 body. 

JEDNOTLIVÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

1. ZADÁNÍ/OBSAH A PROJEV (Je projev žáka srozumitelný, souvislý a přesný, s 

dostatečnou mírou podrobnosti? Hovoří žák samostatně, nebo je nutná asistence 

zkoušejícího?) 
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2. LEXIKÁLNÍ KOMPETENCE (Je použitá slovní zásoba dostatečně rozsáhlá, odpovídající 

úrovni B1? Je použita specifická slovní zásoba vzhledem k tématu otázky?) 

3. GRAMATICKÁ KOMPETENCE (Prokazuje žák znalost mluvnice v dostatečném rozsahu a 

s dostatečnou přesností? Odpovídá projev žáka úrovni B1?) 

4. POUŽITÍ ODBORNÉ SLOVNÍ ZÁSOBY (Zná žák odbornou slovní zásobu a dokáže ji 

použít ve správném kontextu?) 

5. POROZUMĚNÍ ODBORNÉMU KONTEXTU (Rozumí žák textu nebo situaci v rámci své 

odbornosti? Dokáže odpovědět na otázky vztahující se k odbornému kontextu?) 

6. FONETICKÁ KOMPETENCE (Je celkový projev žáka plynulý? Používá žák správnou 

výslovnost a intonaci?) 

Pokud bude žák hodnocen v části 1 – 3 ústní zkoušky 0 body za 1. kritérium – tj. 

ZADÁNÍ/ OBSAH A PROJEV, získá za tuto část celkově 0 bodů. 

 

1 VÝPOČET CELKOVÉHO HODNOCENÍ KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA 

Známka z písemné práce bude stanovena dle následujícího bodového intervalu: 

ZNÁMKA PROCENTA (spodní 

hranice) 

 

BODY 

4 (dostatečná) 44 % 21 - 16 

3 (dobrá) 60 % 26 - 22 

2 (chvalitebná) 75 % 31 - 27 

1 (výborná) 90% 36 - 32 

Známka z ústní zkoušky bude stanovena dle následujícího bodového intervalu: 

ZNÁMKA PROCENTA (spodní 

hranice) 

 

BODY 

4 (dostatečná) 44 % 21 - 16 
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3 (dobrá) 60 % 26 – 22 

2 (chvalitebná) 75 % 31 - 27 

1 (výborná) 90% 36 - 32 

Výsledná známka bude dána váženým průměrem známek získaných v dílčích zkouškách 

profilové části, a to s následujícími váhami jednotlivých dílčích zkoušek: 

 Písemná zkouška: 40% 

 Ústní zkouška: 60% 

Pokud je žák hodnocen známkou nedostatečnou v jedné nebo obou zkouškách, u 

maturitní zkoušky jako celku neuspěl a musí tuto část nebo části opakovat. 

 

Výsledek didaktického testu se tedy v celkovém hodnocení předmětu neodrazí (= 

známku neovlivní). Jeho úspěšné splnění je však podmínkou k složení maturitní 

zkoušky. 

Ústní zkouška z ekonomie - denní i dálkoví studium - ředitel stanoví v souladu s ŠVP 30 témat, která 

platí i pro opravnou zkoušku. Ústní zkouška z ekonomie se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru, 

žák odpovídá teoreticky, příp. řeší konkrétní příklad. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní 

zkoušce. 

U oboru Obchodní akademie a Ekonomického lycea se jedná o kombinovanou zkoušku 

Kombinovaná zkouška praktická a ústní 

Praktická – UČE – Délka 135 min 

Hodnocení předmětu: žák musí splnit obě části profilové zkoušky 

váha známek - praktická zkouška z odborných předmětů: 30 %, ústní zkouška z Ekonomie: 70 % 

Zkouška má dvě části, které jsou na sobě nezávislé. Výsledná známka je dána váženým průměrem. 

Každá část předmětu má jinou váhu, jak je uvedeno výše. Pro úspěšné složení profilové části maturitní 

zkoušky z Ekonomie je nutné úspěšně zvládnout praktickou maturitní zkoušku a ústní část. V případě, 

že žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně (byl hodnocen známkou nedostatečný), opakuje 

pouze tuto část zkoušky. Pokud se jedná o žáka s SVP, bude při hodnocení jednotlivých částí maturitní 

zkoušky přihlédnuto k doporučení školského poradenského zařízení. 

Praktická maturitní zkouška – Nástavbové studium trvá 5 vyučovacích hodin. Obsahuje souvislý 

příklad z účetnictví, chodu podniku, informační technologie a písemné a obchodní korespondence.  

Zkouška má čtyři části, které jsou na sobě nezávislé. Každou část hodnotí konkrétní vyučující. Žák 

nesmí být z žádné části klasifikován nedostatečně.Výsledná známka je dána váženým průměrem. 

Pro obor Obchodní ekonomie a Ekonomické lyceum trvá 3 vyučovací hodiny. Obsahuje souvislý příklad 

z Účetnictví a Účetnictví cvičení. 

Ústní zkouška z volitelných maturitních předmětů – Obchodní akademie, Ekonomické lyceum 
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Žák maturuje z volitelných  výběrových seminářů dle ŠVP. Ředitel stanoví v souladu s ŠVP 25 - 30 

témat, která platí i pro opravnou zkoušku. Ústní zkouška z volitelných předmětů se uskutečňuje 

formou řízeného rozhovoru, žák odpovídá teoreticky příp. řeší konkrétní příklad. Bezprostředně před 

zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, 

v případě jazyku 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát 

 

V Českých Budějovicích dne 14. 11. 2022 

PhDr. Alena Švepešová  v.r. 

ředitelka školy 
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