
 
NABÍDKA NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK  

PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK  
 

 
 

Obor vzdělání: 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE 

 

Nepovinná 
zkouška 

Předmět / soubor předmětů Forma 

1. cizí jazyk 1) písemná práce a  
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: Obor vzdělání: 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM 
 

Nepovinná 
zkouška 

Předmět / soubor předmětů Forma 

1. cizí jazyk 1) písemná práce a  
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: 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 

 

Nepovinná 
zkouška 

Předmět / soubor předmětů Forma 

1. cizí jazyk 2) písemná práce a  
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 

 
  

                                                 
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 
 
 
 



 
Obor vzdělání: 78-42-M/02 EKONOMICKÉ LYCEUM 

 

Nepovinná 
zkouška 

Předmět / soubor předmětů Forma 

1. cizí jazyk 1) písemná práce a  
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 

 
 

Pro všechny obory vzdělání 
 

Nepovinná 
zkouška 

Předmět / soubor předmětů Forma 

1. matematika rozšiřující didaktický test v trvání 150 minut 

 
Více informací k nepovinné zkoušce z matematiky na https://maturita.cermat.cz/ 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havlíčkův Brod 2020-09-01       Mgr. Jiří Forman 
             ředitel školy 

https://maturita.cermat.cz/

