
 
 

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace 

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

Ekonomika  

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., 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 2020/2021  

Obor Obchodní akademie 63-41-M/02 

 
Předměty profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 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, P¨ 
              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.  
 

 


