
 

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace 

tel./fax: 556 414 760-1, email: divadelni@mendelova-stredni.cz 

Ekonomika  

Oznámení ředitelky školy 

Ředitelka školy Ing. Lucie Haitlová, MBA ustanovuje na základě § 79 odst. 1                                                   

zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání             

(Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 242/2008 Sb., a          

vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky 405/2020Sb. předměty profilové 

části maturitní zkoušky pro šk. rok 2022/2023 

Obor Ekonomické lyceum 78-42-M/02 

Předměty profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023 jsou: 
1. zkouška – Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška 
2. zkouška – Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška  
3. zkouška – Maturitní práce s obhajobou z ekonomických nebo společenských věd (dle 

zvoleného semináře) 
4. zkouška – Ekonomika a účetnictví – ústní zkouška 
5. zkouška – Volitelný předmět – žák si volí: 

cizí jazyk – jiný než ve společné části – písemná práce a ústní zkouška 
nebo cizí jazyk, pokud si volil ve společné části matematiku – písemná práce a ústní zkouška 
nebo matematika (ústní zkouška) 
nebo účetnictví (praktická maturitní zkouška) 
nebo základy společenských věd (ústní zkouška) 
nebo informační technologie (praktická maturitní zkouška) 

                                 
Nepovinné předměty profilové části: (maximálně dva předměty si žák volí) 
cizí jazyk (písemná práce a ústní zkouška) nebo účetnictví (praktická zkouška) nebo matematika (ústní 
zkouška) nebo základy společenských věd (ústní zkouška) nebo informační technologie (praktická 
maturitní zkouška) 
 
 

1. zkouška: Český jazyk a literatura 
zkouška navazuje na zkoušku ve společné části MZ 
má dvě části – písemnou a ústní 

• pro písemnou část jsou stanovena 4 témata, žák si jedno téma vybere,  

• práce se bude psát na PC v textovém editoru s vypnutím pravopisu 

• rozsah min 250 slov 

• zkouška trvá 110 minut včetně výběru zadání 
 
 



ústní zkouška – žák si vybírá ze seznamu beletrie, který je unikátní pro daný obor studia 
Kritéria výběru titulů pro každého žáka:  

• 20 děl 

• maximálně 2 tituly od 1 autora 

• minimálně 1 kniha poezie, prózy a drama 
Příprava na zkoušku trvá 20 minut, zkouška trvá max 15 minut 

 
 

2. zkouška: Cizí jazyk 
Zkouška má dvě části – písemnou a ústní.  
Písemná práce z cizího jazyka: 
Má dvě části – dlouhá část v rozsahu 130 – 160 slov, krátká část v rozsahu 70 – 80 slov 
Jedno zadání  
Čas trvání 80 minut 
 
Ústní zkouška z cizího jazyka: 
Žák si losuje z 20 pracovních listů 
Příprava na zkoušku trvá 20 minut, samotná zkouška trvá 15 minut.  
 
Struktura zkoušky: 

              Na úvod se žák představí  
1. Část – Konverzační téma zahrnující odbornou slovní zásobu 
2. Část – Práce s obrázky na stejné téma 
3. Část – Práce s textem na stejné téma 

 
3. zkouška: Maturitní práce s obhajobou  
Témata pro práci s obhajobou budou žáci zpracovávat v rámci předmětů ekonomický seminář a 
společenskovědní seminář. Obsah prací z ekonomického semináře se týká ekonomické 
problematiky, obsah prací ze společenskovědního semináře se rozděluje na práce z dějepisu, 
základu společenských věd, práva a psychologie.  Přesné znění témat bude určeno ředitelkou 
školy nejpozději 4 měsíce před termínem obhajoby práce podle §15, odst. 2, vyhlášky 177/2009 
Sb. ve znění pozdějších předpisů  
Obhajoba trvá 15minut, příprava 5 minut 

  
4. zkouška: Ekonomika a účetnictví 

Zkouška je ústní 
       Příprava trvá 15 minut 
       Samotná zkouška trvá 15 minut 
       Žák si volí z 20 témat 

 
 
5. zkouška:  Volitelný předmět (povinný) 

• Cizí jazyk  -  Zkouška má dvě části – písemnou a ústní.  V nabídce je jiný jazyk, než ze kterého 
žák koná zkoušku ve společné části (AGJ, NEJ, RUJ, FRJ, SPJ). Podmínkou je, že žák daný jazyk 
studoval ve škole. Pro zkoušku platí stejná pravidla jako u zkoušky z cizího jazyka (bod2) 

 

• Matematika  
Zkouška je ústní 
Příprava trvá 15 minut 
Samotná zkouška trvá 15 minut 
Žák si volí z 25 témat 



 

• Účetnictví  
Zkouška má formu praktické zkoušky, píše se v měsíci dubnu, přesný termín stanoví ředitelka 
školy.  Žáci zpracovávají souvislý účetní případ ručně.   
Zkouška trvá 240 minut včetně výběru zadání.  

 

• Základy společenských věd  
Zkouška je ústní 

       Příprava trvá 15 minut  
       Samotná zkouška trvá 15 minut 
       Žák si volí z 20 témat  

 

• Informační technologie  
Zkouška má formu praktické zkoušky, píše se v měsíci dubnu, přesný termín stanoví ředitelka    
školy. 

              Zkouška trvá 240 minut včetně výběru zadání. 
 

Příloha: Maturitní okruhy profilových předmětů: 

Anglický jazyk 

1. Cultural life, invitation to a cultural event (business correspondence) 

2. Holidays and festivals in the Czech Republic and English-speaking countries, order of 

refreshment (business correspondence) 

3. Healthy lifestyle, offer on a healthy activity (business correspondence)  

4. My lifestyle, food and drinks, order of refreshment (business correspondence) 

5. Housing, family life, order of accommodation (business correspondence) 

6. Marketing, mass media, way of communication 

7. My school, learning foreign languages, enquiry about a language course (business 

correspondence)   

8. Seasons of the year, leisure time, order of accommodation (business correspondence) 

9. Shopping, complaint (business correspondence) 

10. Sport, offer on a healthy activity (business correspondence) 

11. Transport and travelling, arrangement of a business trip (business correspondence) 

12. Czech Republic, Prague and other places of interest 

13. Travelling around our region, companies in the region 

14. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, London and other places of interest 

15. U.S.A., Washington DC, New York and other places of interest 

16. Commonwealth – Australia, New Zealand, Canada, arrangement of a business trip (business 

correspondence) 



17. Future plans, learning foreign languages, enquiry about a language course (business 

correspondence)   

18. Work, jobs and positions, office work, letter of application, CV, job interview 

19. Company (types of companies, company structure, departments, working positions in the 

company, company profile) 

20. Services, finance and banking 

 

Ruský jazyk 

1. ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

2. СЕМЬЯ 

3. ЖИЛЬЁ 

4. ЕЖЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 

6. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

7. РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

8. ПУТЕШЕСТВИЕ 

9. ТРАНСПОРТ 

10. ЗДОРОВЬЕ И ГИГИЕНА 

11. ПИТАНИЕ 

12. ПОКУПКИ  

13. РАБОТА И ПРОФЕССИЯ 

14. ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДА 

15. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

16. НАШ РЕГИОН 

17. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ 

18. КОММЕРЧЕСКАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

19. МЕДИЯ 

20. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЧЕХИИ 

 

Německý jazyk 

1. Familienmitglieder, bekannte Persönlichkeit, Lebenslauf 

2. Meine Familie, Private Korrespondenz  

3. Wohnen, Anfrage nach der Mietwohnung (Handelskorrespondenz) 

4. Tagesablauf, Stil des Lebens, Anfrage nach der Dienst (Handelskorrespondenz) 



5. Meine Schule und Zukunftspläne, Lebenslauf und Motivationsbrief 

6. Freizeit und Hobbys, Bestellung der Sportkleidung (Handelskorrespondenz) 

7. Reisen, Reklamation der Reise (Handelskorrespondenz) 

8. Verkehr, Bestellung der Rundreise (Handelskorrespondenz) 

9. Gesunde Lebensweise,  Angebote an Sportaktivitäten 

10. Essgewohnheiten, Speisen und Getränke, Bestellung und Zahlung 

11. Einkaufen, Reklamation im Geschäft (Handelskorrespondenz)  

12. Arbeit und Beruf, Vorstellungsgespräch, Bewerbungsbrief, Lebenslauf 

13. Jahreszeiten und Freizeitaktivitäten, Bestellung der Unterkunft (Handelskorrespondenz) 

14. Kulturleben, Einladung zur Ausstellung, Private und Geschäftsbriefe 

15. Reisen in unserer Region, Angebot vom Reisebüro (Handelskorrespondenz) 

16. Zukunftspläne, Karriere, Motivationsbrief und Lebenslauf 

17. Feste und Feiertage, Weihnachtsangebot 

18. Kommunikation, Massenmedien und Werbung 

19. Tschechische Republik, Bestellung der Reise (Handelskorrespondenz) 

20. Deutschsprachige Länder, Anfrage nach dem Sprachkurs (Handelskorrespondenz) 

 

Španělský jazyk 

1. La vida cultural, invitación a un evento cultural (carta comercial). 

2. Mi familia, presupuesto familiar. 

3. Mi tiempo libre, aficiones, mis planes para el futuro, carta de motivación, currículo (carta 

comercial). 

4. Fiestas, invitación a un evento cultural (carta comercial). 

5. Comidas y bebidas, comercio justo. 

6. Estilo de la vida sana, oferta de curso deportivo (carta comercial). 

7. Vivienda, alquilar o comprar, hipotecas. 

8. Medios de comunicación, anuncios, mercadotecnía. 

9. Mi escuela, mis estudios, demanda de curso linquístico (carta comercial). 

10. Estaciones del aňo, tiempo y su impacto económico. 

11. Hacer compras, moda, reclamación (carta comercial). 

12. Deportes, oferta de curso deportivo (carta comercial). 

13. Medios de transporte y viajes, viaje de negocios. 

14. Trabajo, profesiones, carta de motivación, currículo (carta comercial). 

15. La República Checa, agencia de viajes, guía turístico. 



16. Mi región, mi ciudad, agencia de viajes, guía turístico. 

17. Praga y otras ciudades grandes de la República Checa y de Espaňa, grandes empresas. 

18. España, pedido de alojamiento (carta comercial). 

19. Países de América Latina, pedido de alojamiento (carta comercial). 

20. Medio ambiente, ecología, comercio justo. 

Ekonomika a účetnictví 

1. Personalistika a odměňování pracovníků 

2. Podnikání a hospodářská soutěž 

3. Obchodní korporace a státní podnik 

4. Zahájení a ukončení činnosti podniku 

5. Oběžný majetek a zásobovací činnost podniku 

6. Dlouhodobý majetek a investiční činnost podniku 

7. Hlavní činnost podniku 

8. Prodejní činnost podniku 

9. Mezinárodní obchod 

10. Finanční řízení podniku 

11. Daňová soustava – přímé daně 

12. Daňová soustava – nepřímé daně 

13. Marketing 

14. Management 

15. Fiskální a monetární politika 

16. Inflace a nezaměstnanost 

17. Hodnocení národního hospodářství 

18. Pojišťovnictví  

19. Bankovnictví 

20. Cenné papíry a finanční trhy  

 

Matematika 

1. Operace s množinami, absolutní hodnota, intervaly 

2. Mocniny a odmocniny 

3. Úpravy algebraických výrazů 

4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy 

5. Slovní úlohy 



6. Kvadratické rovnice a kvadratické nerovnice řešené v R, iracionální rovnice řešené v R 

7. Mocninná funkce, lineární funkce 

8. Exponenciální funkce a rovnice 

9. Logaritmické funkce a rovnice 

10. Definiční obor funkce a vlastnosti funkce 

11. Posloupnosti 

12. Praktické aplikace posloupností 

13. Řešení obecného a pravoúhlého trojúhelníku 

14. Goniometrické funkce, goniometrické rovnice 

15. Obvod a obsah rovinných útvarů 

16. Mnohostěny 

17. Rotační tělesa 

18. Vzdálenost bodů v rovině, střed úsečky, vektory 

19. Analytické vyjádření přímky v rovině, vzájemná poloha přímek v rovině 

20. Kombinatorika, statistika 

 

Základy společenských věd 

1. České země během 17. – 20. století 

• Bitva na Bílé Hoře 

• Obnovené zřízení zemské a jeho důsledky 

• Habsburská monarchie, vznik Rakouska-Uherska 

• Vliv Národního obrození 
 

2. Vznik nové Evropy; 1. světová válka a České země v době 1. světové války 

• Cesta k 1. světové válce 

• Průběh 1. světové války 

• Výsledky války 

• České země v době 1. sv. války a vyhlášení státu 
 

3. Druhá světová válka 

• České země a Evropa na konci 30. let 20. století 

• Mnichovská dohoda 

• Průběh války 

• České země za 2. světové války 

• Holocaust 

• Důsledky 2. světové války 
 

4. ČSR po v letech 1945-48 a situace ve světě 

• Počátky studené války (poválečný svět)  

• Marshallův plán, Hrozba 3. světové války (Korea, Karibská krize, Kuba, Vietnam)  

• Poválečný návrat demokracie v ČSR 

• Únor 1948 



 
5. ČSR v letech 1948 – 1968 

• Komunistický převrat v únoru 1948 

• Politická situace v ČSR po roce 1948 

• 50. léta – politické procesy (M. Horáková, R. Slánský) 

• Omezení svobody, život občanů ČSR po roce 1948 
 

6. ČSR v letech 1968 – 1993 

• Pražské jaro, Alexandr Dubček, socialismus s lidskou tváří 

• Invaze v roce 1968 (příčiny, důsledky), normalizace 

• Sametová revoluce (příčiny, důsledky) 

• Samostatná ČR 
 

7. Filosofie od antiky do novověku 

• Co je filosofie, systém věd, filosofické disciplíny, filosofie a mýtus 

• Antická filosofie: předsokratici, sofisté, Sokrates, Platon, Aristoteles, helénistická etapa 

• Středověká filosofie: antika vs. středověk, patristika, Augustinu, scholastika, Tomáš 
Akvinský, spor o univerzalie 

 
8. Filosofie od novověku do současnosti 

• Renesance, renesanční přírodověda 

• Obrat k subjektu – novověká filosofie 

• Racionalismus: Descartes, Spinoza, Leibniz 

• Empirismus: Locke, Berkeley, Hume 

• Osvícenství a Kant 

• Filosofie 19. stol. 
 

9. Právo a právní systém 

• Co je právo, prameny práva, právní normy 

• Dělení práva, právo veřejné a soukromé, právní odvětví 
 

10. Zákonodárná moc a legislativní proces v ČR 

• Parlament České republiky 

• Tvorba a schvalování zákonů 
 

11. Výkonná a soudní moc v ČR 

• Orgány výkonné moci v ČR 

• Vymezení soudní moci a soustavy soudů 
 

12. Právní odvětví veřejného práva 

• Princip veřejného práva 

• Ústavní, trestní a správní právo (prameny, zásady, předmět práva, dělení) 
 

13. Právní odvětví soukromého práva 

• Princip soukromého práva 

• Občanské, obchodní, rodinné a pracovní právo (prameny, zásady, předmět práva, dělení) 
 

14. Pojem státu, typy, formy 

• Teorie vzniku státu 

• Monarchie, republika, federace 



• Státní symboly ČR 

• Nedemokratické formy státu 
 

15. Demokracie 

• Principy demokracie 

• Demokracie přímá a nepřímá 

• Totalitní pol. režimy - protiklad demokracie 
 

16. Volby, volební právo, volební systém 

• Přímá a nepřímá demokracie 

• Vysvětli pojem referendum a plebiscit 

• Volební systémy 

• Volby parlamentní, komunální, prezidentské 
 

17. Ideologie 

• Liberalismus 

• Konzervatismus 

• Socialismus 

• Komunismus 

• Nacismus 
  

18. Psychologie jako vědní obor 

• Co je to psychologie, k čemu slouží 

• Historie psychologie 

• Směry moderní psychologie 

• Soustava psychologických disciplíny 
 

19. Základy psychologie osobnosti 

• Pojem osobnost, rozvoj osobnosti 

• Psychické jevy 
o vlastnosti (temperament, charakter, motivace) 
o procesy (vnímání, paměť, představa, myšlení) 
o stavy 

• Dynamismy adaptace – obranné dynamismy a dynamismy zvládání (stres, jak mu 
předcházet, frustrační tolerance) 

 
20. Základy sociální psychologie 

• Proces socializace, sociální učení 

• Společenské role, skupiny 

• Sociální dovednosti – konflikt a jeho zvládání, sociální percepce, asertivní komunikace 
 

 

 

 

 

 


