
 
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 

povinné zkoušky 
Obor vzdělání: Obchodní akademie 

Povinná 
zkouška Předmět / soubor předmětů Forma 

1. ekonomika  ústní zkouška před ZMK 
2. Žák volí jeden z těchto předmětů: 

 účetnictví  
 matematika1 
 cizí jazyk2 

 
ústní zkouška před ZMK 
ústní zkouška před ZMK 
ústní zkouška před ZMK 

3. soubor odborných předmětů praktická zkouška 
 
Obor vzdělání: Obchodní akademie se sportovním zaměřením 

Povinná 
zkouška Předmět / soubor předmětů Forma 

1. ekonomika  ústní zkouška před ZMK 
2. Žák volí jeden z těchto předmětů: 

 účetnictví  
 matematika3 
 cizí jazyk4 

 
ústní zkouška před ZMK 
ústní zkouška před ZMK 
ústní zkouška před ZMK 

3. soubor odborných předmětů praktická zkouška 
 
Obor vzdělání: Hotelnictví 

Povinná 
zkouška Předmět / soubor předmětů Forma 

1. ekonomika ústní zkouška před ZMK 
2. hotelnictví a cestovní ruch ústní zkouška před ZMK 
3. soubor odborných předmětů praktická zkouška 

 
Obor vzdělání: Ekonomické lyceum 
Povinná 
zkouška Předmět / soubor předmětů Forma 

1. ekonomika ústní zkouška před ZMK 
2. Žák volí jeden z těchto předmětů: 

 účetnictví  
 matematika1  
 cizí jazyk2 
 dějepis5 
 základy společenských věd a psychologie3 
 soubor přírodovědných předmětů (fyzika, 

chemie, biologie) 

 
ústní zkouška před ZMK 
ústní zkouška před ZMK 
ústní zkouška před ZMK 
ústní zkouška před ZMK 
ústní zkouška před ZMK 
 
ústní zkouška před ZMK 

3. Žák volí jeden z těchto předmětů: 
 soubor odborných předmětů 
 dějepis3 
 základy společenských věd a psychologie3 
 hospodářský zeměpis 
 právo 

 
praktická zkouška  
obhajoba maturitní práce před ZMK 
obhajoba maturitní práce před ZMK 
obhajoba maturitní práce před ZMK 
obhajoba maturitní práce před ZMK 

 

                                                 
1  pouze pokud si žák stejný předmět nezvolil jako povinnou zkoušku společné části  
2 žák si musí zvolit jiný jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části 
3  pouze pokud si žák stejný předmět nezvolil jako povinnou zkoušku společné části  
4 žák si musí zvolit jiný jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části 
5 pouze pokud si žák stejný předmět již nezvolil jako povinný v profilové části  



 
 

 
 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 
nabídka nepovinných zkoušek (žák může volit maximálně dvě) 

 
Obor vzdělání: Obchodní akademie 
Nepovinná 

zkouška Předmět / soubor předmětů Forma 

1. cizí jazyk 1) ústní zkouška před ZMK 
2. občanská nauka ústní zkouška před ZMK 
3. matematika 3) ústní zkouška před ZMK 
4.  informační a komunikační technologie  ústní zkouška před ZMK 
5. účetnictví 5) ústní zkouška před ZMK 

 
Obor vzdělání: Obchodní akademie se sportovním zaměřením 
Nepovinná 

zkouška Předmět / soubor předmětů Forma 

1. cizí jazyk 1) ústní zkouška před ZMK 
2. občanská nauka ústní zkouška před ZMK 
3. matematika 3) ústní zkouška před ZMK 
4.  informační a komunikační technologie  ústní zkouška před ZMK 
5. účetnictví 5) ústní zkouška před ZMK 

 
Obor vzdělání: Hotelnictví  
Nepovinná 

zkouška Předmět / soubor předmětů Forma 

1. cizí jazyk 2) ústní zkouška před ZMK 
2. matematika 4) ústní zkouška před ZMK 
3. informační a komunikační technologie  ústní zkouška před ZMK 
4. účetnictví ústní zkouška před ZMK 

 
Obor vzdělání: Ekonomické lyceum 
Nepovinná 

zkouška Předmět / soubor předmětů Forma 

1. cizí jazyk 1) ústní zkouška před ZMK 
2. základy společenských věd a psychologie 5) ústní zkouška před ZMK 
3. matematika 3) ústní zkouška před ZMK 
4. dějepis 5) ústní zkouška před ZMK 
5.  informační a komunikační technologie  ústní zkouška před ZMK 
6. účetnictví 5) ústní zkouška před ZMK 
7.  soubor přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, 

biologie) 5) 
ústní zkouška před ZMK 

 
                                                 
1)  žák si musí zvolit jiný jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části  nebo profilové části 
2) žák si musí zvolit jiný jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části 
3) pouze pokud si žák stejný předmět nezvolil jako povinnou zkoušku společné části nebo profilové části 
4) pouze pokud si žák stejný předmět nezvolil jako povinnou zkoušku společné části 
5) pouze pokud si žák stejný předmět nezvolil jako povinnou zkoušku profilové části 
1)  žák si musí zvolit jiný jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části  nebo profilové části 
2) žák si musí zvolit jiný jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části 
3) pouze pokud si žák stejný předmět nezvolil jako povinnou zkoušku společné části nebo profilové části 
4) pouze pokud si žák stejný předmět nezvolil jako povinnou zkoušku společné části 
5) pouze pokud si žák stejný předmět nezvolil jako povinnou zkoušku profilové části 



 
 

VÝBĚROVÁ ZKOUŠKA ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY 
 

Pro všechny obory vzdělání 
Výběrová 
zkouška Předmět / soubor předmětů Forma 

1. matematika+  didaktický test v trvání 150 minut 
 
Více informací k výběrové zkoušce z matematiky na https://maturita.cermat.cz/menu/matematika.  
 
 
 
 
Havlíčkův Brod 2019-09-02       Mgr. Jiří Forman 
             ředitel školy 


