
Profilová část MZ 

Skládá se ze 3 povinných zkoušek a max. ze 2 nepovinných. Výsledky nepovinných zkoušek 

se uvádějí na Maturitní vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se však 

nezapočítávají. Obsah, formu a témata zkoušek určuje ředitel školy. Pro každou ústní zkoušku 

bude určeno 25 témat, příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut a vlastní zkouška trvá nejdéle 15 

minut. 

Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech 

jednotlivých dílčí částí. 

 

Obchodní akademie 63-41-M/02 

Profilové zkoušky: 

Praktická zkouška z odborných předmětů - písemná forma, bude se psát ve 2 dnech a bude 

se skládat z těchto předmětů: Účetnictví, Ekonomika, Písemná a elektronická komunikace, 

Informační technologie 

Ekonomika a Účetnictví – ústní zkouška 

Volitelný předmět – ústní zkouška:  cizí jazyk – pokud nebyl zvolen ve společné části, 

Informační technologie, Matematika – pokud nebyla 

zvolena ve společné části 

Nepovinné zkoušky:  Fiktivní firma, Informační technologie, cizí jazyk - 

pokud nebyl zvolen ve společné části, Matematika - 

pokud nebyla zvolena ve společné části 

Dle školského zákona § 19 je možnost nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka 

výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo 

úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Seznam zkoušek je 

na stránkách ministerstva školství. 

  



Profilová část MZ 

Skládá se ze 3 povinných zkoušek a max. ze 2 nepovinných. Výsledky nepovinných zkoušek 

se uvádějí na Maturitní vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se však 

nezapočítávají. Obsah, formu a témata zkoušek určuje ředitel školy. Pro každou ústní zkoušku 

bude určeno 25 témat, příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut a vlastní zkouška trvá nejdéle 15 

minut. 

Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech 

jednotlivých dílčí částí. 

Ekonomické lyceum 78-42-M/02 

Profilové zkoušky: 
 

Praktická zkouška z odborných předmětů - písemná forma, bude se psát ve 2 dnech a bude 

se skládat z těchto předmětů: Účetnictví, Ekonomika, Informační technologie 

Blok ze společenskovědních předmětů nebo Ekonomika a Účetnictví (dle dřívější volby 

bloku předmětů) – ústní zkouška 

Volitelný předmět – ústní zkouška:  Matematika - pokud nebyla zvolena ve společné části, 

cizí jazyk - pokud nebyl zvolen ve společné části, 

Informační technologie, Dějepis, cizí jazyk, Základy 

společenských věd 

Nepovinná zkouška:  Informační technologie, Matematika - pokud nebyla 

zvolena ve společné části, cizí jazyk - pokud nebyl 

zvolen ve společné části 

Dle školského zákona § 19 je možnost nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka 

výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo 

úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Seznam zkoušek je 

na stránkách ministerstva školství. 

  



Profilová část MZ 

Skládá se ze 3 povinných zkoušek a max. ze 2 nepovinných. Výsledky nepovinných zkoušek 

se uvádějí na Maturitní vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se však 

nezapočítávají. Obsah, formu a témata zkoušek určuje ředitel školy. Pro každou ústní zkoušku 

bude určeno 25 témat, příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut a vlastní zkouška trvá nejdéle 15 

minut. 

Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech 

jednotlivých dílčí částí. 

 

Informační technologie: 18-20-M/01 
Profilové zkoušky: 
 

Praktická zkouška z odborných předmětů - písemná forma, bude se psát ve 2 dnech a bude 

se skládat z těchto předmětů: Účetnictví, Ekonomika, Programování nebo Databázové systémy 

(dle dřívější volby bloku předmětů), Grafika na PC, Aplikace na PC 

Počítačové systémy a předměty výpočetní techniky – ústní zkouška 

Volitelný předmět – ústní zkouška:  Ekonomika a účetnictví, cizí jazyk - pokud nebyl 

zvolen ve společné části, matematika – pokud nebyla 

zvolena ve společné části 

Nepovinné zkoušky:  Ekonomika a účetnictví, cizí jazyk - pokud nebyl 

zvolen ve společné části, matematika – pokud nebyla 

zvolena ve společné části 

Dle školského zákona § 19 je možnost nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka 

výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo 

úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Seznam zkoušek je 

na stránkách ministerstva školství. 

 


