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Povinné zkušební předměty: 
 
Zkouška     Dílčí části    Forma zkoušky 
1. Český jazyk a literatura   písemná práce    písemná zkouška 

ústní zkouška    ústní zkouška před zkušební 
maturitní komisí 

 
2. Cizí jazyk 
- Anglický jazyk    písemná práce   písemná zkouška 
     ústní zkouška   ústní zkouška před  
         zkušební mat. komisí 
 
- Německý jazyk   písemná práce   písemná zkouška 

ústní zkouška ústní zk. před zkušební 
maturitní komisí 

 
pokud si žák nezvolí předmět Matematika 
 
 
3. Informační technologie   ústní zkouška    ústní zkouška před zkušební 

maturitní komisí 
 
4. Ekonomika/Ekonomika podniku ústní zkouška   ústní zkouška před zkušební                          
                                                                                                                                maturitní komisí 
 
 
5. Společenskovědní základ  ústní zkouška   ústní zk. před zkušební 

maturitní komisí 
 

6. Praktická zkouška z odborných předmětů 
     souvislý účetní příklad  praktická zkouška 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rozsah vědomostí a dovedností – počet zkoušek 
 
Ředitel školy stanoví: 
 
Pro profilovou část maturitní zkoušky si žák volí povinně  Český jazyk a literaturu a Cizí jazyk nebo 
Matematiku. Dále si volí z předmětů uvedených pod bodem 3 až 5 dva předměty a všichni žáci konají 
praktickou zkoušku. 
 
- pro ústní zkoušky 20 témat, která vyplývají ze školního vzdělávacího programu, 
- pro písemnou práci z českého jazyka 4 zadání a pro písemnou práci z cizího jazyka 2 zadání, 
- pro praktickou zkoušku zadání, délku a způsob konání, 
 
Hodnocení zkoušek 
 
Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo 
její části a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhne ředitelka školy. Nejpozději před 
začátkem konání první zkoušky schvaluje hodnocení zkušební maturitní komise. 
 
Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné 
zkoušky, které jsou její součástí. 
 
V případě, že žák povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat 
opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák vykonal neúspěšně 
nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou 
nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy, 
má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. 
Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout. Konáním náhradní 
zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku. Koná-li žák opravnou nebo náhradní 
zkoušku, koná pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl nebo ji nekonal. 
 
Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo pokud byl 
ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. 
 
Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku 
vzdělávání ve střední škole. 
 
O přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky, kromě dílčí zkoušky společné části konané 
formou didaktického testu, lze písemně požádat krajský úřad. Krajský úřad rozhodne o žádosti ve 
lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení. 
 
Žádosti o přezkoumání výsledku zkoušek lze podat příslušnému správnímu úřadu do 20 dnů od 
konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné maturitní zkoušky. 
 
 
Ve Starém Plzenci dne 22. 10. 2020 
 
Mgr. Stanislav ‚Veverka 
ředitel školy 


