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Nabídka zkoušek profilové části maturitní zkoušky  

pro jarní a podzimní zkušební období 2023 
platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku 

V souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu 
s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 
školách maturitní zkouškou, v platném znění, určuji nabídku povinných a nepovinných 
zkoušek profilové části maturitní zkoušky. 

1. Nabídka zkušebních předmětů profilové části maturitní zkoušky 

1.1  Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 

Povinné zkoušky 

1. Český jazyk a literatura 
- písemná práce 

- ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

2. Cizí jazyk 
(pokud byl zvolen ve společné části) 

- písemná práce 

- ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

3. Účetnictví - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

4. Ekonomika  - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

5. Praktická zkouška z odborných předmětů - praktická zkouška  

Nepovinné zkoušky 

1. Matematika  - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

2. Druhý cizí jazyk  
(žák vždy volí jiný cizí jazyk než ten, 
z kterého skládá povinnou zkoušku) 

- písemná práce 

- ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  
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1.2  Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Povinné zkoušky 

1. Český jazyk a literatura 
- písemná práce 

- ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

2. Cizí jazyk 
(pokud byl zvolen ve společné části) 

- písemná práce 

- ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

3. Hardware a sítě - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

4. Programování a aplikace - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

5. Praktická zkouška z odborných předmětů - praktická zkouška  

Nepovinné zkoušky 

1. Matematika  - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

2. Druhý cizí jazyk  
(žák vždy volí jiný cizí jazyk než ten, 
z kterého skládá povinnou zkoušku) 

- písemná práce 

- ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  

1.3  Obor vzdělání: 23-43-L/51 Provozní technika 

Povinné zkoušky 

1. Český jazyk a literatura 
- písemná práce 

- ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

2. Cizí jazyk 
(pokud byl zvolen ve společné části) 

- písemná práce 

- ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

3. Soubor odborných předmětů 1 - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

4. Soubor odborných předmětů 2 - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

5. Praktická zkouška z odborných předmětů - praktická zkouška  

Nepovinné zkoušky 

1. Matematika  - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

2. Informační technologie  - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  
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2. Ustanovení ke konání písemné práce – konkrétní délka konání, rozsah 
textu a způsob záznamu textu písemné práce  

Obory vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 

    18-20-M/01 Informační technologie 

   23-43-L/51 Provozní technika 

2.1  Písemná práce z českého jazyka a literatury  

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu 
odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 120 
minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít 
Pravidla českého pravopisu.  

Pro písemnou práci ředitelka školy stanoví 6 zadání, která se žákům zpřístupní 
bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání 
písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí 
text k zadání.  

Zadání písemné práce z českého jazyka a literatury jsou stejná pro všechny žáky školy. 
Písemnou práci konají žáci oborů vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, 18-20-M/01 
Informační technologie a 23-43-L/51 Provozní technika ve stejný den a čas. 

Žáci píší písemnou práci vlastní rukou do připraveného předtisku.  

Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba 
konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %. Při konání písemné práce má 
žák možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. 

2.2  Písemná práce z cizího jazyka  

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů 
v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce z cizího jazyka se skládá ze dvou 
částí. Část 1 – text v minimálním rozsahu 130 slov (doporučeno nepřekročit 160 slov), 
část 2 – text v minimálním rozsahu 70 slov (doporučeno nepřekročit 80 slov).  

Na vypracování obou textů budou mít žáci 75 minut. Při konání písemné práce má žák 
možnost použít překladový slovník, který neobsahuje přílohu věnovanou písemnému 
projevu. 

Pro písemnou práci ředitelka školy stanoví 1 zadání (obsahující zadání obou souvislých 
textů), které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné 
práce obsahuje vždy název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text 
k zadání.  

Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka je stejné pro všechny žáky školy. 
Písemnou práci konají žáci oborů vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, 18-20-M/01 
Informační technologie a 23-43-L/51 Provozní technika ve stejný den a čas. 

Žáci píší písemnou práci vlastní rukou do připraveného předtisku. 
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3. Ustanovení ke konání praktické zkoušky – konkrétní délka a způsob konání 

praktické zkoušky 

3.1  Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 

Praktickou zkoušku žáci konají ve dvou dnech. Celkový rozsah je 480 minut, v jednom dni 
trvá praktická zkouška 240 minut.  

Obsahem zkoušky je praktické předvedení znalostí a dovedností z předmětů ekonomika, 
účetnictví a účetní software, daňový systém, integrovaný ekonomický předmět, písemná 
a elektronická komunikace, informační technologie.  

Všichni žáci skládají praktickou maturitní zkoušku dle stejného zadání.  

3.2  Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

Praktickou zkoušku žáci konají ve dvou dnech. Celkový rozsah je 600 minut, v jednom dni 
trvá praktická zkouška 300 minut. 

Obsahem zkoušky je praktické předvedení znalostí a dovedností z předmětů grafika, 
programování, elektronické publikování, aplikace na PC, hardware a sítě, ekonomické 
předměty.  

Všichni žáci skládají praktickou maturitní zkoušku dle stejného zadání.  

3.3  Obor vzdělání: 23-43-L/51 Provozní technika 

Praktickou zkoušku žáci konají ve dvou dnech. Celkový rozsah je 480 minut. 
Z konstrukčního cvičení na počítači trvá praktická zkouška 300 minut (jeden den) a ze 
zapojování pneumatických obvodů trvá praktická zkouška 180 minut (druhý den).  

Obsahem zkoušky je praktické předvedení znalostí a dovedností z předmětů konstrukční 
cvičení na počítači, pneumatická zařízení.  

Z konstrukčního cvičení na počítači žáci skládají praktickou maturitní zkoušku podle 
stejného zadání a z pneumatických zařízení žáci losují jednu z osmi variant.  
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4. Ustanovení ke konání ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 

4.1  Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 

4.1.1 Povinné zkoušky 

Český jazyk a literatura 

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury si žák připraví z maturitního seznamu 
75 literárních děl a v souladu s kritérii, která stanovila ředitelka školy, vlastní seznam 
20 literárních děl. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 
číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 
15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 
obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu 
je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. 

Cizí jazyk 
(pokud byl zvolen ve společné části)  

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno z 20 témat, 
která stanovila ředitelka školy. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru 
s využitím monotematického pracovního listu. Součástí pracovního listu je i zadání 
ověřující znalost terminologie vztahující se k vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom 
dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

Účetnictví 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno z 20 témat, 
která stanovila ředitelka školy. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Při ústní 
zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 

Ekonomika 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno z 20 témat, 
která stanovila ředitelka školy. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Při ústní 
zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 

4.1.2 Nepovinné zkoušky 

Matematika 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno z 20 témat, 
která stanovila ředitelka školy. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Při ústní 
zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 
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Druhý cizí jazyk 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno z 20 témat, 
která stanovila ředitelka školy. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru 
s využitím monotematického pracovního listu. Součástí pracovního listu je i zadání 
ověřující znalost terminologie vztahující se k vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom 
dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

4.2  Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

4.2.1 Povinné zkoušky 

Český jazyk a literatura 

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury si žák připraví z maturitního seznamu 
75 literárních děl a v souladu s kritérii, která stanovila ředitelka školy, vlastní seznam 
20 literárních děl. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 
číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 
15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 
obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu 
je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. 

Cizí jazyk 
(pokud byl zvolen ve společné části)  

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno z 20 témat, 
která stanovila ředitelka školy. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru 
s využitím monotematického pracovního listu. Součástí pracovního listu je i zadání 
ověřující znalost terminologie vztahující se k vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom 
dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

Hardware a sítě 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno z 20 témat, 
která stanovila ředitelka školy. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Při ústní 
zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 

Programování a aplikace 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno z 20 témat, 
která stanovila ředitelka školy. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Při ústní 
zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 
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4.2.2 Nepovinné zkoušky 

Matematika 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno z 20 témat, 
která stanovila ředitelka školy. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Při ústní 
zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 

Druhý cizí jazyk 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno z 20 témat, 
která stanovila ředitelka školy. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru 
s využitím monotematického pracovního listu. Součástí pracovního listu je i zadání 
ověřující znalost terminologie vztahující se k vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom 
dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

4.3  Obor vzdělání: 23-43-L/51 Provozní technika 

4.3.1 Povinné zkoušky 

Český jazyk a literatura 

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury si žák připraví z maturitního seznamu 
75 literárních děl a v souladu s kritérii, která stanovila ředitelka školy, vlastní seznam 
20 literárních děl. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 
číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 
15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 
obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu 
je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. 

Cizí jazyk 
(pokud byl zvolen ve společné části)  

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno z 20 témat, 
která stanovila ředitelka školy. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru 
s využitím monotematického pracovního listu. Součástí pracovního listu je i zadání 
ověřující znalost terminologie vztahující se k vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom 
dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

Soubor odborných předmětů 1  
(technická mechanika, stroje a zařízení, konstrukční cvičení na počítači) 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno z 20 témat, 
která stanovila ředitelka školy. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Při ústní 
zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 
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Soubor odborných předmětů 2 
(technologie montáží a oprav, technologie) 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno z 20 témat, 
která stanovila ředitelka školy. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Při ústní 
zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 

4.3.2 Nepovinné zkoušky 

Matematika 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno z 20 témat, 
která stanovila ředitelka školy. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Při ústní 
zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 

Informační technologie 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno z 20 témat, 
která stanovila ředitelka školy. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Při ústní 
zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 
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