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Struktura maturitní zkoušky 

od zkouškového období jaro 2021 

 

STRUKTURA MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Společná část 

(státní) 

Český jazyk a literatura (didaktický test) 

Volitelně (1 z předmětů): 

Německý jazyk (didaktický test) 

Anglický jazyk (didaktický test) 

Matematika (didaktický test) 

Profilová část 

(školní) 

Český jazyk a literatura (písemná práce, ústní zkouška) 

Volitelně (stejný předmět jako ve společné části): 

Německý jazyk (písemná práce, ústní zkouška) 

Anglický jazyk (písemná práce, ústní zkouška) 

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí 

Praktická zkouška z odborných předmětů  

(účetnictví, zpracování dokumentů na PC a písemná a elektronická 

komunikace) 

Ústní zkouška z odborných předmětů 

Obsahuje tematické celky z předmětů Ekonomika podniku, Účetnictví, Právo, 

Chod podniku, Marketing a management 

Nepovinná zkouška 

profilové části 

Základy společenských věd 

ústní zkouška 

obsahuje tematické celky z předmětů Občanská nauka a Praktická filozofie 
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Obsah a náležitosti jednotlivých zkoušek profilové části 

 

 

 
1) Školní zkouška z českého jazyka a literatury 

 
Písemná práce  

 Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož 
minimální rozsah je 250 slov.  

 Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání.  

 Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.  

 Pro písemnou práci budou stanovena 4 zadání, která budou žákům zpřístupněna 
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. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf.  

 Způsob záznamu vytvářeného textu je ručním psaním. 
 

Ústní zkouška  

 Ředitel školy určil v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem maturitní 
seznam nejméně 60 literárních děl a stanovil kritéria pro sestavení vlastního seznamu 
literárních děl žákem.  

 Z maturitního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20 
v souladu se stanovenými kritérii.  

 Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března pro jarní zkušební 
období a do 30. června pro podzimní zkušební období.  

 Neodevzdá-li žák do stanoveného termínu vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z 
pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání.  

 Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu.  

 V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu – v tom případě 
žák losuje opakovaně.  

 Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut.  

 Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

 Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla.  

 Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o 

jazyce a slohu. 
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2) Školní zkouška z cizího jazyka 

Písemná práce 

 Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém minimálním 
rozsahu 200 slov 

 Písemná práce 70 minut včetně času na volbu zadání.  

 Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.  

 Pro písemnou práci budou stanovena 3 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před 
zahájením zkoušky. Žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí.  

 Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí 
text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf a podobně.  

 Způsob záznamu vytvářeného textu je ručním psaním. 
 
 
Ústní zkouška  
 

 Pro ústní zkoušku bude v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoveno 
20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.  

 Všechna zadání budou zaměřena monotematicky.  

 Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 
pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.  

 Součástí pracovního listu je zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací 
oblasti odborného vzdělávání.  

 Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma.  

 Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut.  

 Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

 V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.  

 

 

3) Maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí 

Téma maturitní práce je žákům zadáváno především na základě absolvované praxe ve firmách.  

Zpracováním a obhajobou závěrečné práce žáci prokazují schopnosti a dovednosti samostatné 

orientace ve vybraném tématu, náležitý stupeň osvojení terminologie, znalosti a dovednosti nabyté 

studiem a jejich aplikace na konkrétní problematiku, schopnost shrnout a prezentovat obsah své práce.  

Práce je členěna na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje především teoretické 

zdůvodnění, rešerše a poznatky o tématu zvolené práce. Praktická část práce řeší v návaznosti na 

teoretickou část přímou aplikaci popsaných teoretických znalostí a dovedností do praxe účastníka a 

konkrétní firmy.  

Žáci zpracují práci v písemné podobě, která musí být odevzdána ve stanoveném termínu. Tuto část 

práce ohodnotí samostatně vedoucí práce a oponent a navrhnou vhodné doplnění a otázky k ústní 

obhajobě.  

K ústní obhajobě si žáci připraví prezentaci s použitím vhodného SW. V prezentaci stručně představí 

firmu, kde absolvovali praxi a zpracovávanou problematiku. Obhajoba před zkušební maturitní komisí 

trvá 15 až 20 minut. Příprava k obhajobě maturitní práce trvá nejméně 5 minut. 
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Zadání maturitní práce je žákům předáno nejpozději do konce prosince školního roku, v němž je žák 
přihlášen k maturitní zkoušce v jarním období. Téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro 
opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 
 
Zadání maturitní práce obsahuje:  

 téma, 

 termín odevzdání,  

 způsob zpracování, formální úpravu, pokyny k obsahu a rozsahu práce,  

 kritéria hodnocení,  

 požadavek na počet vyhotovení maturitní práce,  

 způsob zpracování,  

 jméno vedoucího 
 
 
 
4) Praktická zkouška 

Praktická zkouška se skládá ze tří dílčích částí (předmětů): 
 Část       

a) účetnictví       
b) informační a komunikační technologie    
c) písemná a elektronická komunikace      

 

Každá část zkoušky je hodnocena samostatně. Výsledná známka z praktické zkoušky se stanoví jako 

vážený průměr známek.  

Žák zkoušku vykoná úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky (je hodnocen 

alespoň stupněm dostatečný). V případě nedostatečného hodnocení skládá opravnou zkoušku pouze 

z příslušné dílčí část. 

V jednom dni může praktická zkouška trvat nejdéle 420 minut. 

Během zkoušky není dovoleno používat mobilní telefony, tablety, notebooky nebo jiná obdobná 

zařízení. Před zahájením zkoušky žáci tyto přístroje vypnou a odloží na určené místo. 

 
ÚČETNICTVÍ 

Zkouška z účetnictví spočívá ve zpracování komplexního účetního případu podle účetních zásad. Při 

zadání a zpracování jsou dodržena tato základní pravidla: 

 Zadání je vypracováno ve více verzích podle počtu studentů účastnících se zkoušky 

 V učebně jsou žáci rozsazeni tak, aby žáci sedící ve své blízkosti měli různá zadání 

 V jedné třídě může být při zkoušce maximálně 15 žáků. 

 Žáci mohou používat pouze povolené pomůcky – nepopsaná účetní osnova, kalkulačka, vzorce 
na odpisy, sazby odpisů a sazby sociálního a zdravotního pojištění 

 Doba trvání zkoušky je 5 vyučovacích hodin (225 minut). 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Při zkoušce žáci prokazují schopnost práce na PC a zpracování dokumentů – texty, tabulky, grafické 

soubory.  

Při zadání a zpracování jsou dodržena tato základní pravidla: 

 Zadání je vypracováno v 15 variantách, každý žák v učebně si vylosuje jiné zadání. V zadání jsou 
jasně a přesně stanoveny jednotlivé úkoly, které má žák splnit. 

 V učebně může být maximálně 15 žáků, každý pracuje samostatně na přiděleném PC. Pro 
potřeby maturitní zkoušky jsou v učebně VT vytvořeny účty, na které se žáci přihlásí 
přiděleným heslem. 

 Doba trvání zkoušky je 2 vyučovací hodiny (90 minut). 

 

PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 

Při zkoušce žáci prokazují schopnost práce na PC a zpracování tiskopisů a obchodní korespondence 

podle norem (nabídka, poptávka, objednávka, reklamace, urgence, pobídka, žádost, pozvánka na 

poradu, zápis z porady atd.).  

Při zadání a zpracování jsou dodržena tato základní pravidla: 

 Zadání je vypracováno v 15 variantách, každý žák v učebně si vylosuje jiné zadání 

 V učebně může být maximálně 15 žáků, každý pracuje samostatně na přiděleném PC. Pro 
potřeby maturitní zkoušky jsou v učebně VT vytvořeny účty, na které se žáci přihlásí 
přiděleným heslem. 

 Zadanou práci vytváří žáci do předem připraveného předtisku nebo pomocí textového editoru 
podle typu příkladu. 

 Doba trvání zkoušky je 2 vyučovací hodiny (90 minut). 

 

 

5) Ústní zkouška 

 

 Při ústní zkoušce jsou otázky zpracované z příslušných tematických celků.  

 Na zkoušku je připraveno minimálně 25 témat.  

 Žáci si téma losují bezprostředně před zahájením zkoušky. V jednom zkušebním dnu se nesmí 

stejné téma opakovat. 

 Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut.  

 Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

 

V Blatné dne 26. 10. 2020 

čj: 847/2020/SOU       Ing. Miroslav Čapek 

         ředitel školy 

 

 


