
 

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, 

PŘÍBRAM I, NA PŘÍKOPECH 104 

 

Čj.             /2022/OANPB 

MATURITNÍ ZKOUŠKA 
 

Podle §§ 77 – 79 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona se maturitní zkouška skládá ze společné  

a profilové části.  
 

SPOLEČNÁ ČÁST  

Zkouška probíhá formou didaktického testu. Zkušebními předměty jsou  

▪ Český jazyk a literatura,  

▪ Matematika nebo cizí jazyk (žák si zvolí z anglického, německého nebo ruského jazyka).  
 

PROFILOVÁ ČÁST  

Profilová část maturitní zkoušky obsahuje zkoušky z následujících předmětů: 

▪ Český jazyk a literatura – ústní zkouška a písemná práce (rozsah min. 250 slov, čas 110 minut 

včetně času na volbu zadání) 

▪ Cizí jazyk – ústní zkouška a písemná práce (rozsah min. 130+70=200 slov, čas 60 minut), 

pokud si žák vybral cizí jazyk ve společné části MZ 

Dále v profilové části maturitní zkoušky konají žáci povinně tři zkoušky z následujících předmětů:  
 

Vzdělávací program: EKONOMICKÉ LYCEUM 

▪ Ekonomika (ústní zkouška)  

zahrnuje učivo předmětu Ekonomika 

▪ Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická zkouška, forma písemná, čas 240 minut)  

zahrnuje učivo předmětů Účetnictví, Obchodní korespondence, Informační technologie  

▪ Volitelný předmět: 

Anglický jazyk (písemná a ústní zkouška) 

Německý jazyk (písemná a ústní zkouška) 

Ruský jazyk (písemná a ústní zkouška) 

Matematika (ústní zkouška) 

Účetnictví (ústní zkouška) 

Informační technologie (ústní zkouška).  
 

Vzdělávací program: OBCHODNÍ AKADEMIE 

▪ Ekonomika (ústní zkouška)  

zahrnuje učivo předmětu Ekonomika 

▪ Účetnictví (ústní zkouška) 

Zahrnuje učivo předmětů Účetnictví, Účetnictví na počítači 

▪ Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická zkouška, forma písemná, čas 360 minut)  

zahrnuje učivo předmětů Účetnictví, Účetnictví na počítači, Obchodní korespondence,  

Informační technologie  
 

Podle § 19a) vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění lze nahradit profilovou zkoušku z cizího jazyka 

výsledkem standardizované zkoušky nejméně v úrovni B1 podle SERR. Žádost o nahrazení zkoušky 

podává žák ředitelce školy pro jarní období nejpozději do 31. března 2023, pro podzimní období 

nejpozději do 30. června 2023.   

Jako volitelný předmět si žák může vybrat jakýkoliv z uvedených předmětů, ale jiný než ten, který si 

vybral ve společné části.  

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z volitelných 

předmětů uvedených pro Ekonomické lyceum.  
 

V Příbrami 2022-09-01 
 

RNDr. Marcela Blažková  

ředitelka školy 


