
 
 

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 Obchodní akademie 63-41-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 – Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických  
4. zkouška – Ekonomika – ústní zkouška 
5. zkouška – Volitelný předmět – žák si volí: 

cizí jazyk – jiný než ve společné části – písemná práce a ústní zkouška (pokud žák volil ve 
společné části zkoušku z matematiky, stává se zkouška z cizího jazyka povinnou) 
nebo matematika (ústní zkouška) 
nebo účetnictví (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 (ústní zkouška) nebo matematika (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 
Písemná část 

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

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

• zkouška trvá 110 min včetně výběru zadání 

• rozsah min 250 slov 
 
 



 
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 dramatu 
             Příprava na zkoušku trvá 20 minut, samotná zkouška max. 15 minut. 

 
2. zkouška: Cizí jazyk 

Pokud si žák volil ve společné části zkoušku z cizího jazyka, navazuje tato zkouška na zkoušku 
z cizího jazyka ve společné části. 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: Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických   
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických se skládá z obsahu učiva 
předmětů účetnictví, ekonomika a písemná a elektronická komunikace. Žáci řeší souhrnný 
účetní případ propojený s ekonomickými propočty a znalostmi písemné komunikace. Žáci 
pracují na PC, výpočty dělají ručně. Zkouška trvá 360 minut včetně zadání. 
 

  
4.  zkouška: Ekonomika  

 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. Pokud žák konal ve společné části zkoušku 
z matematiky, může si nyní vybrat kterýkoli jazyk, který ve škole studoval. Struktura 
zkoušky je stejná jako zkouška z cizího jazyka (bod 2). 

        
  
 
 
 



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

 

• Účetnictví  
              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 zadání.  

 

 

Příloha: Maturitní okruhy profilových předmětů: 

Anglický jazyk 

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

2. Famous English-speaking people, CV 

3. My lifestyle, daily routine and leisure time, enquiry about a language course (business 

correspondence) 

4. My family, leisure time, private correspondence (private and business correspondence) 

5. Future plans and career, learning foreign languages, CV, letter of application 

6. Holidays and festivals in the Czech Republic and English-speaking countries, invitation to a 

cultural event (business correspondence) 

7. Food and drinks, cuisine of the Czech Republic and other English-speaking countries, order of 

a meal (business correspondence) 

8. Healthy lifestyle, offer on a sports activity (business correspondence) 

9. Housing, enquiry about a rent (business correspondence) 

10. Mass media and advertising, way of communication  

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

correspondence)   

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

13. Shopping, complaint (business correspondence) 

14. Sport, offer on a sports activity (business correspondence) 

15. Transport and travelling, order of accommodation (business correspondence) 



16. Work, future career, job interview, letter of application, CV 

17. Travelling around the Czech Republic, offer on a trip (business correspondence) 

18. Travelling around my region, offer on a trip (business correspondence) 

19. Travelling around the UK, enquiry about a rent (business correspondence) 

20. Travelling around the USA, order of a meal (business correspondence) 

 
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 

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  

 

Účetnictví 

1. Právní úprava účetnictví 

2. Účetní dokumentace  

3. Inventarizace 

4. Dlouhodobý majetek  

5. Odpisování a vyřazování dlouhodobého majetku 

6. Zásoby materiálu a zboží 

7. Zásoby vlastní činnosti a zvláštní případy při účtování materiálových zásob 

8. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 



9. Pohledávky  

10. Závazky  

11. Mzdy a zaměstnanci 

12. Zúčtování daní a dotací 

13. Náklady, výnosy a jejich časové rozlišení  

14. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

15. Hospodářský výsledek a výpočet daně z příjmů 

16. Účetní uzávěrka a závěrka 

17. Rozpočty a kalkulace 

18. Daňová evidence příjmů a výdajů  

19. Individuální podnikatel 

20. Vybrané problémy účtování v akciové společnosti 

 

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 


