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Součást IT a veřejnosprávní 
 

Oznámení ředitelky školy 

 
Ředitelka školy PhDr. Renata Važanská 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., a bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., předměty profilové části maturitní 

zkoušky pro šk. rok 2019/20 

 

 

I. Obor Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 

 

Předměty profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2019/20 jsou: 

 

1. zkouška – Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů 

2. zkouška – Veřejná správa – ústní zkouška 

3. zkouška – Právo – ústní zkouška 

 

Nepovinné zkoušky 

1. zkouška – Matematika – ústní zkouška 

2. zkouška – Cizí jazyk II – ústní zkouška 

 

 

 

II. Obor Informatika v ekonomice 18-20-M/01 

 

Předměty profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2019/20 jsou: 

 

1. zkouška – Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů 

2. zkouška – Maturitní práce s obhajobou z odborných předmětů 

3. zkouška – Odborné předměty informačních technologií – ústní zkouška 

 

Nepovinné zkoušky 

1. zkouška – Matematika – ústní zkouška 

2. zkouška – Cizí jazyk II – ústní zkouška 

3. zkouška – Fyzika – ústní zkouška 

 

V Novém Jičíně dne 15. 4. 2019        

 

 

PhDr. Renata Važanská 

ředitelka školy 



Příloha 

Maturitní témata 2019/20 

Informační technologie 
 

Odborné předměty informačních technologií 

1. Počítačová síť 

2. Síťový model 

3. IP adresace IPv4 

4. CIDR a IPv6 

5. Routování mezi sítěmi, provoz globální sítě 

6. Analýza počítačových sítí 

7. Informace v počítačových sítích 

8. Hardware počítačových sítí 

9. Technologie přenosu informace 

10. Ethernet – přenosová technologie 

11. Počítačová grafika 

12. Základní deska 

13. Počítačová sestava, procesor, BIOS 

14. Paměti 

15. Číselné soustavy, historie počítačů 

16. Zobrazovací soustava, tiskárny 

17. Operační systémy 

18. Správa OS 

19. W2008 Server 
 instalace, verze 

 role serveru 

 práce s cmd 

 GPO 

20. W2008 Server 2 
 uživatelské profily – místní, cestovní, povinný a domovská složka 

 stínové kopie svazku 

 terminál server – princip fungování 

 tiskový server – princip fungování 

 



Matematika 

1. Výroky, složené výroky, kvantifikované výroky, jejich negace a úsudky.  

2. Množiny, množinové operace, využití při řešení slovních úloh.  

3. Dělitelnost v oboru přirozených čísel n(a,b); D(a,b). Slovní úlohy.  

4. Poměr, postupný poměr, procenta, promile, trojčlenka, roztoky. 

5. Základy planimetrie, množiny bodů dané vlastnosti, shodné a podobné zobrazení. 

Konstrukční úlohy.  

6. Lineární rovnice a nerovnice, grafická řešení, lineární rovnice a nerovnice  s parametrem. 

Absolutní hodnota (numerická řešení, geometrická interpretace, grafická řešení). Slovní 

úlohy.   

7. Kvadratické rovnice, typy řešení (i grafické). Vztahy mezi kořeny a koeficienty. Rovnice 

s absolutní hodnotou a parametrem.  

8. Lineární a kvadratické nerovnice, nerovnice s absolutní hodnotou a parametrem. 

9. Soustavy rovnic a nerovnic. Typy řešení. Slovní úlohy.  

10. Mocniny a odmocniny, mocniny s racionálním mocnitelem, usměrňování zlomků, úpravy 

výrazů.  

11. Pojem funkce a její vlastnosti. Inverzní funkce. Posunutí soustavy souřadnic.  

12. Funkce lineární, kvadratické, lineární lomená funkce, mocninné funkce.  

13. Exponenciální a logaritmické funkce. Logaritmus a jeho vlastnosti.  

14. Exponenciální a logaritmické rovnice.  

15. Shodnost a podobnost trojúhelníků, věty Euklidovy a věta Pythagorova.  

16. Goniometrické funkce ostrého úhlu. Orientovaný úhel. Goniometrické funkce libovolného 

úhlu, vztahy mezi funkcemi.  

17. Vlastnosti goniometrických funkcí, grafy funkcí, goniometrické rovnice a nerovnice.  

18. Trigonometrie – řešení pravoúhlého a obecného trojúhelníka.  

19. Stereometrie – polohové vlastnosti, řezy , užití analytické geometrie v prostoru.  

20. Povrchy a objemy těles.  

21. Vektory, operace s vektory , vlastnosti vektorů, skalární a vektorový součin. Užití v praxi.  

22. Analytická geometrie v rovině, rovnice přímky, vzájemná poloha přímek, řešení metrických 

úloh.  

23. Analytická geometrie kvadratických útvarů - kuželosečky.  

24. Posloupnost – definice, vlastnosti a určení posloupnosti, aritmetická posloupnost.  

25. Geometrická posloupnost a její užití, finanční matematika, nekonečná geometrická řada a její 

součet.  



26. Komplexní čísla, Gaussova rovina, tvary komplexních čísel , Moivreova věta, Binomické 

rovnice.  

27. Kombinatorika – variace, permutace, úprava výrazů s faktoriály, slovní úlohy.  

28. Kombinace, vlastnosti kombinačních čísel, rovnice s kombinačními čísly, binomická věta a její 

užití, slovní úlohy.  

29. Pravděpodobnost.  

30. Statistika.  

 



Ruský jazyk 

 
1. Мой любимый родственник 

2. Семейные праздники 

3. Моё место жительства 

4. Город, в котором я живу, жизнь в деревне и в городе 

5. Повседневная жизнь и проблемы современной молодёжи 

6. Наша школа٫ учёба и занятия, система образования 

7. Свободное время молодых людей и в моей семье, спорт 

8. Отпуск и каникулы в нашей семье 

9. Путешествие и  транспорт  

10. Чешская кухня и меню, в ресторане 

11. Полезное питание и русская кухня, здоровый образ  жизни 

12. Магазины и товары 

13. Временная работа и профессия 

14. Средства массовой коммуникации и интернет 

15. Традиции в России и ЧР 

16. Москва − столица РФ,  Россия   

17. Чешская Республика  

18. Прага — столица ЧР 

19. Климат и прогноз погоды٫ времена года 

20. Планы на будущее 

 



Španělský jazyk 

 
1. Mi familia 

2. Actividades de ocio 

3. Mi ciudad 

4. Vivienda 

5. Tiempo atmosferico, estaciones del ano 

6. Naturaleza 

7. Salud y enfermedades 

8. Transporte 

9. Compras 

10. Ropa 

11. Comida 

12. Cultura 

13. Deportes 

14. Rutina diaria 

15. Republica Checa 

16. Espana 

17. Hispanoamerica 

18. Fiestas espanolas 

19. Fiestas hispanoamericanas 

20. Famosos personajes hispanos 

 



Německý jazyk 

1. Meine Familie, mein Lebenslauf 

2. Unser Haus, unsere Wohnung 

3. Die Schule, die Bildung 

4. Mein Tagesprogramm, Wochenprogramm 

5. Meine Zukunftspläne 

6. Mein Freund, meine Freundin 

7. Mein Kulturleben 

8. Hilfe im Haushalt 

9. Im Geschäft, Einkäufe 

10. Essen, Kochen, im Restaurant 

11. Die Unterkunft, im Hotel 

12. Ferien, Urlaub und Reisen 

13. Die Stadt, das Dorf, wo ich wohne 

14. In der Stadt und auf dem Lande 

15. Das Wetter, die Jahreszeiten 

16. Prag – unsere Hauptstadt 

17. Gesundheit und Krankheiten 

18. Kleidung und Mode 

19. Die BRD 

20. Unsere Heimat 

21. Der Umweltschutz 

22. Massenmedien, Kommunikation 

23. Die Schweiz 

24. Freizeit der Jugend und Probleme der Jugend zur Zeit /von heute/ 

25. Österreich und Wien 

 



Fyzika 

 
1. Kinematika hmotného bodu 

2. Dynamika křivočarých a přímočarých pohybů 

3. Druhy energií a jejich proměny 

4. Mechanika tuhého tělesa 

5. Mechanika kapalin a plynů 

6. Gravitační pole, pohyby v tomto poli 

7. Elektrické pole  

8. Základy termodynamiky 

9. Struktura a vlastnosti plynů a kapalin 

10. Elektrický proud v látkách 

11. Polovodiče 

12. Stejnosměrný proud 

13. Magnetické pole 

14. Mechanické kmity 

15. Střídavý proud 

16. Obvod RLC 

17. Mechanické vlnění 

18. Elektromagnetické vlnění 

19. Vlnové vlastnosti světla 

20. Geometrická optika 

21. Základy speciální teorie relativity 

22. Kvantová fyzika 

23. Obal atomu 

24. Atomové jádro 

25. Základy astrofyziky 



Maturitní témata 2019/20 

Veřejnosprávní činnost 
 

Veřejná správa 

 
1. Charakteristika veřejné správy 

2. Územní samospráva  

3. Úkony a činnosti orgánů veřejné správy  

4. Participace občanů na správě věcí veřejných 

5. Správní a přestupkové řízení  

6. Osoby činné ve veřejné správě 

7. Vnitřní správa I 

8. Vnitřní správa II 

9. Správa kultury  

10. Správa školství  

11. Územní plánování a regionální rozvoj 

12. Stavební řád  

13. Zeměměřičské a katastrální orgány  

14. Správa zemědělství  

15. Správa životního prostředí 

16. Správa dopravy 

17. Správa bezpečnosti a obrany státu  

18. Správa obchodu a průmyslu 

19. Správa živnostenská  

20. Správa finanční  

21. Správa zaměstnanosti  

22. Sociální správa I 

23. Sociální správa II 

24. Správa zdravotnictví 

25. Financování zdravotnictví 



Právo 

 
1. Obecná právní teorie 

2. Obecná teorie právních norem 

3. Ústavní právo 

4. LZPS jako součást ústavního práva a Ústava ČR 

5. Občanské právo hmotné 

6. Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení 

7. Opravné prostředky a zvláštní způsoby trestního řízení 

8. Závazkové právo 

9. Trestné činy 

10. Dědické právo 

11. Držba, spoluvlastnictví a věcná práva k cizím věcem 

12. Trestní právo hmotné 

13. Tresty a ochranná opatření 

14. Trestní právo procesní 

15. Pracovní právo I. 

16. Pracovní poměr a práce konané mimo pracovní poměr 

17. Pracovní doba, doba odpočinku a odměňování práce 

18. Pracovní právo II. 

19. Občanské soudní řízení 

20. Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie a notářství 

21. Evropská integrace a evropské právo 

22. Podnikání a obchodní korporace 

23. Rodinné právo 

24. Vztahy mezi rodiči a dětmi 

25. Pojmenované smlouvy v občanském právu 



Matematika 

1. Typy kvadratických rovnic a jejich řešení (i grafické), použití při řešení slovních úloh; vztahy 

mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice, rozklad kvadratického trojčlenu. 

2. Lineární a kvadratické nerovnice (numerické i grafické řešení); řešení lineárních nerovnic 

s absolutní hodnotou 

3. Soustavy rovnic a nerovnic (lineárních i kvadratických), použití například v analytické 

geometrii; soustava tří lineárních rovnic o třech neznámých. 

4. Mocniny a odmocniny, mocniny s racionálním mocnitelem, částečné odmocňování, 

usměrňování zlomků; úpravy lomených výrazů 

5. Goniometrické funkce ostrého úhlu, řešení pravoúhlého trojúhelníku, výpočty obsahů a 

obvodů mnohoúhelníků 

6. Goniometrické funkce libovolného úhlu, vlastnosti goniometrických funkcí libovolného úhlu, 

určování hodnot 

7. Goniometrické rovnice, úpravy goniometrických výrazů, užití vztahů mezi goniometrickými 

funkcemi libovolného úhlu. 

8. Řešení obecného trojúhelníku – užití sinové a kosinové věty 

9. Funkce – definiční obor, obor hodnot, graf, vlastnosti, lineární funkce, kvadratická funkce, 

nepřímá úměrnost, mocninné funkce. 

10. Exponenciální a logaritmická funkce, věty o logaritmech a jejich užití 

11. Řešení exponenciálních a logaritmických rovnic 

12. Užití vět o podobnosti trojúhelníků, Eukleidovy věty a jejich užití, užití Pythagorovy věty 

13. Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin v prostoru (odchylky přímek a rovin); povrchy a 

objemy těles – hranol, jehlan, komolý jehlan (užití tabulek pro pravidelné mnohoúhelníky) 

14. Povrch a objem válce, kužele a koule i jejích částí (užití v praxi) 

15. Vektory, operace s vektory, skalární součin dvou vektorů, úhel dvou vektorů (užití při 

zjišťování odchylky dvou přímek v analytické geometrii). 

16. Vzdálenost dvou bodů, souřadnice středu úsečky, vzdálenost bodu od přímky 

17. Přímka v analytické geometrii – parametrické rovnice, obecná rovnice, směrnicový tvar, 

vzájemná poloha dvou přímek 



18. Kružnice a elipsa – definice, rovnice, vzájemná poloha kružnice či elipsy a přímky 

19. Parabola – definice, rovnice, vzájemná poloha paraboly a přímky (graf  kvadratické funkce). 

20. Hyperbola – definice, rovnice, vzájemná poloha hyperboly a přímky, rovnoosá hyperbola – 

graf nepřímé úměrnosti 

21. Posloupnost – definice, graf, rostoucí či klesající posloupnost, rekurentní určení posloupnosti, 

aritmetická posloupnost 

22. Geometrická posloupnost a její užití (pravidelný růst a pokles); nekonečná geometrická 

konvergentní řada a její součet 

23. Variace, permutace, úpravy výrazů s faktoriály 

24. Kombinace, vlastnosti kombinačních čísel, řešení rovnic s kombinačními čísly, binomická věta 

a její užití 

25. Pravděpodobnost (i užití kombinatoriky) 

26. Statistika (charakteristiky polohy a variability) 

 



Ruský jazyk 

 
1. Мой любимый родственник 

2. Семейные праздники 

3. Моё место жительства 

4. Город, в котором я живу, жизнь в деревне и в городе 

5. Повседневная жизнь и проблемы современной молодёжи 

6. Наша школа٫ учёба и занятия, система образования 

7. Свободное время молодых людей и в моей семье, спорт 

8. Отпуск и каникулы в нашей семье 

9. Путешествие и  транспорт  

10. Чешская кухня и меню, в ресторане 

11. Полезное питание и русская кухня, здоровый образ  жизни 

12. Магазины и товары 

13. Временная работа и профессия 

14. Средства массовой коммуникации и интернет 

15. Традиции в России и ЧР 

16. Москва − столица РФ,  Россия   

17. Чешская Республика  

18. Прага — столица ЧР 

19. Климат и прогноз погоды٫ времена года 

20. Планы на будущее 

 



Španělský jazyk 

 
1. Mi familia 

2. Actividades de ocio 

3. Mi ciudad 

4. Vivienda 

5. Tiempo atmosferico, estaciones del ano 

6. Naturaleza 

7. Salud y enfermedades 

8. Transporte 

9. Compras 

10. Ropa 

11. Comida 

12. Cultura 

13. Deportes 

14. Rutina diaria 

15. Republica Checa 

16. Espana 

17. Hispanoamerica 

18. Fiestas espanolas 

19. Fiestas hispanoamericanas 

20. Famosos personajes hispanos 

 



Německý jazyk 

1. Meine Familie, mein Lebenslauf 

2. Unser Haus, unsere Wohnung 

3. Die Schule, die Bildung 

4. Mein Tagesprogramm, Wochenprogramm 

5. Meine Zukunftspläne 

6. Mein Freund, meine Freundin 

7. Mein Kulturleben 

8. Hilfe im Haushalt 

9. Im Geschäft, Einkäufe 

10. Essen, Kochen, im Restaurant 

11. Die Unterkunft, im Hotel 

12. Ferien, Urlaub und Reisen 

13. Die Stadt, das Dorf, wo ich wohne 

14. In der Stadt und auf dem Lande 

15. Das Wetter, die Jahreszeiten 

16. Prag – unsere Hauptstadt 

17. Gesundheit und Krankheiten 

18. Kleidung und Mode 

19. Die BRD 

20. Unsere Heimat 

21. Der Umweltschutz 

22. Massenmedien, Kommunikation 

23. Die Schweiz 

24. Freizeit der Jugend und Probleme der Jugend zur Zeit /von heute/ 

25. Österreich und Wien 

 


