
 

 
 

 

Rozhodnutí ředitelky školy o podobě profilové části 

maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 
č. j.: 223/2021/OA 

 

Na základě Opatření obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-1 ředitelka Obchodní akademie a Středního 
odborného učiliště Veselí nad Moravou stanovila podobu profilové části maturitní zkoušky ve školním 
roce 2020/2021. 

Studijní obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie    

Třída: 4. A (denní forma studia) 

Povinné zkoušky 

1. Praktická zkouška z odborných předmětů 
(ekonomika, účetnictví, daňový systém, inte-
grovaný ekonomický předmět, písemná a elek-
tronická komunikace, informační technologie) 

Účetní část praktické zkoušky z odborných 
předmětů bude realizována formou ruč-
ního zpracování, tzn. bez použití účetního 
softwaru. 

Praktická zkouška  

Praktickou zkoušku žáci ko-
nají ve dvou dnech. Celkový 
rozsah je 480 minut, v jed-
nom dni trvá praktická 
zkouška 240 minut. 
Všichni žáci skládají praktic-
kou maturitní zkoušku dle 
stejného zadání.  
V každém z uvedených před-
mětů je nutno získat alespoň 
minimální počet bodů.  

2. Český jazyk a literatura 

Z maturitního seznamu literárních děl 
a v souladu s kritérii žák připraví vlastní 
seznam 20 literárních děl. 

Ústní zkouška před 
zkušební maturitní 
komisí 

Žák si vylosuje číslo pracov-
ního listu. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 
20 minut.  
Ústní zkouška trvá nejdéle 
15 minut.  

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

Stanoveno 20 témat (monotematických za-
dání). 

Ústní zkouška před 
zkušební maturitní 
komisí 

Žák si vylosuje 1 téma. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 
20 minut.  
Ústní zkouška trvá nejdéle 
15 minut. 

4. Účetnictví 

Stanoveno 20 témat. 

Ústní zkouška před 
zkušební maturitní 
komisí 

Žák si vylosuje 1 téma. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 
15 minut.  
Ústní zkouška trvá nejdéle 
15 minut. 

5. Ekonomika  

Stanoveno 20 témat. 

Ústní zkouška před 
zkušební maturitní 
komisí 

Žák si vylosuje 1 téma. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 
15 minut.  
Ústní zkouška trvá nejdéle 
15 minut. 

 
  



 

 
 

 
Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie 

Třída: 4. C (denní forma studia) 

Povinné zkoušky 

1. Praktická zkouška z odborných předmětů 
(grafika, programování, elektronické publiko-
vání, aplikace na PC, hardware a sítě, ekono-
mické předměty) 

Praktická zkouška  

Praktickou zkoušku žáci ko-
nají ve dvou dnech. Celkový 
rozsah je 600 minut, v jed-
nom dni trvá praktická 
zkouška 300 minut. 
Všichni žáci skládají praktic-
kou maturitní zkoušku dle 
stejného zadání.  
V každém z uvedených před-
mětů je nutno získat alespoň 
minimální počet bodů.  

2. Český jazyk a literatura 

Z maturitního seznamu literárních děl 
a v souladu s kritérii žák připraví vlastní 
seznam 20 literárních děl. 

Ústní zkouška před 
zkušební maturitní 
komisí 

Žák si vylosuje číslo pracov-
ního listu. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 
20 minut.  
Ústní zkouška trvá nejdéle 
15 minut.  

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

Stanoveno 20 témat (monotematických za-
dání). 

Ústní zkouška před 
zkušební maturitní 
komisí 

Žák si vylosuje 1 téma. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 
20 minut.  
Ústní zkouška trvá nejdéle 
15 minut. 

4. Hardware a sítě 

Stanoveno 20 témat. 

Ústní zkouška před 
zkušební maturitní 
komisí 

Žák si vylosuje 1 téma. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 
15 minut.  
Ústní zkouška trvá nejdéle 
15 minut. 

5. Programování a aplikace 

Stanoveno 20 témat. 

Ústní zkouška před 
zkušební maturitní 
komisí 

Žák si vylosuje 1 téma. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 
15 minut.  
Ústní zkouška trvá nejdéle 
15 minut. 

 
  



 

 
 

 
Studijní obor: 23-43-L/51 Provozní technika  

Třída: 2. PT (denní forma studia) 

Povinné zkoušky 

1. Praktická zkouška z odborných předmětů 
(konstrukční cvičení na počítači, pneumatická 
zařízení) 

Praktická zkouška  

Praktickou zkoušku žáci ko-
nají ve dvou dnech. Celkový 
rozsah je 480 minut. 
Z konstrukčního cvičení na 
počítači trvá praktická 
zkouška 300 minut (jeden 
den) a ze zapojování pneu-
matických obvodů trvá prak-
tická zkouška 180 minut 
(druhý den). Z konstrukčního 
cvičení na počítači žáci sklá-
dají praktickou maturitní 
zkoušku podle stejného za-
dání a z pneumatických zaří-
zení žáci losují jednu z osmi 
variant.  
V každém z uvedených před-
mětů je nutno získat alespoň 
minimální počet bodů.  

2. Český jazyk a literatura 

Z maturitního seznamu literárních děl 
a v souladu s kritérii žák připraví vlastní 
seznam 20 literárních děl. 

Ústní zkouška před 
zkušební maturitní 
komisí 

Žák si vylosuje číslo pracov-
ního listu. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 
20 minut.  
Ústní zkouška trvá nejdéle 
15 minut.  

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

Stanoveno 20 témat (monotematických za-
dání). 

Ústní zkouška před 
zkušební maturitní 
komisí 

Žák si vylosuje 1 téma. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 
20 minut.  
Ústní zkouška trvá nejdéle 
15 minut. 

4. Soubor odborných předmětů 1 
(technická mechanika, stroje a zařízení, kon-
strukční cvičení na počítači) 

Stanoveno 20 témat. 

Ústní zkouška před 
zkušební maturitní 
komisí 

Žák si vylosuje 1 téma. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 
15 minut.  
Ústní zkouška trvá nejdéle 
15 minut. 

5. Soubor odborných předmětů 2 
(technologie montáží a oprav, technologie) 

Stanoveno 20 témat. 

Ústní zkouška před 
zkušební maturitní 
komisí 

Žák si vylosuje 1 téma. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 
15 minut.  
Ústní zkouška trvá nejdéle 
15 minut. 

 
  



 

 
 

 
Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury je zveřejněn na 
www.oaveseli.cz  

V souladu s Opatřením obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-1 byl upraven maturitní seznam 

literárních děl – výměna literárního díla „B. Němcová: Karla“ za literární dílo „B. Němcová: Divá 

Bára“.  

Témata pro ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky jsou zveřejněna na www.oaveseli.cz 

Témata pro ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky – nezměněna. 

Časový harmonogram konání maturitních zkoušek je zveřejněn na www.oaveseli.cz 

Způsob hodnocení – každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Zkoušky profilové části 
maturitní zkoušky hodnotí zkušební maturitní komise. Schválená kritéria hodnocení budou zveřejněna 
nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části na www.oaveseli.cz 

 

 
 
 

Ve Veselí nad Moravou, dne 10. února 2021 

 

 

 

 

Mgr. Alena Kobidová 

ředitelka školy 
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