
MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 

PRO OBOR 

63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE 
zaměření cizí jazyky 

(ŠVP – Obchodní akademie Neveklov) 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Povinné předměty: 

1. Český jazyk a literatura 
- obsahuje učivo předmětů český jazyk a komunikace a literární výchova 
didaktický test, písemná práce - zadává CERMAT, ústní zkouška – zadává škola dle pokynů 
CERMATU 

2. Cizí jazyk 
didaktický test, písemná práce, ústní zkouška – zadává CERMAT 
a škola dle pokynů CERMATU 
Matematika 
didaktický test – zadává CERMAT 

Nepovinné předměty: 

žák vybírá ze stanovené nabídky: 
 cizí jazyk – jiný cizí jazyk než volil ve společné, případně profilové části maturitní 

zkoušky (obsahuje 3 části – didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku) 
 matematika – pouze tehdy, pokud ji nevolil ve společné či profilové části 

 
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Povinné předměty: 

3. Ekonomika 
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – zadává škola 

4. Volitelný předmět 
žák si zvolí 1 předmět z nabídky: 
 účetnictví 
 informatika 
 matematika (pokud si ž. tento předmět nezvolil v rámci společné části maturitní 

zkoušky) 
 první cizí jazyk (pokud si ž. tento předmět nezvolil v rámci společné části maturitní 

zkoušky) 
 druhý cizí jazyk (pokud si ž. tento předmět nezvolil v rámci společné části maturitní 

zkoušky) 
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – zadává škola 
zkouška z cizího jazyka může být ve smyslu vyhlášky 177/2005 Sb., o bližších podmínkách 
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších 
předpisů, paragrafu 19 a odstavců 1 – 3 nahrazena výsledkem standardizované zkoušky1 

                                                 
1 Standardizovanou zkouškou se rozumí: mezinárodní certifikát EFB – English for Business – level 1, 2, 3, 
GFB – German for Business – level 1, 2, 3; dále PET – Cambridge: Preliminary; BEC Preliminary – 
Cambridge English: Business Preliminary; FCE – Cambridge English: First a vyšší stupně cambridgeských 
zkoušek; ÖSD certifikáty B1 a vyšší; Goethe-Institut certifikáty B1 a vyšší, LanguageCert – Achiever B1 a 
vyšší 
 

volba mezi těmito 
předměty 



5. Souborná zkouška z odborných předmětů 
souborná zkouška se koná kombinací dvou forem ve znění par. 15 – 19 vyhlášky 177/2009 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to formou písemné zkoušky a maturitní práce a její 
obhajobou 
a) písemná práce bude obsahovat předměty ekonomika, účetnictví, informatika a písemná a 
elektronická komunikace  
b) maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí (témata budou zadávána 
z oblasti odborných ekonomických předmětů), maturitní práce může být psána v cizím 
jazyce, kterému se žáci ve škole učili, na výše uvedená témata 

6. Žák si musí v rámci maturitní zkoušky zvolit povinně jako maturitní předmět jeden 
cizí jazyk. Záleží na jeho volbě, zda si ho zvolí ve společné či profilové části maturitní 
zkoušky. 

 

Nepovinné předměty: 

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí: 
žák vybírá ze stanovené nabídky max 2 předměty: 

 matematika 
 informatika 
 účetnictví  
 první cizí jazyk 
 druhý cizí jazyk 

předmět může žák volit jen v případě, pokud si ho již nezvolil v jiné části maturitní zkoušky 
 

 

V Neveklově 30. 9. 2016 

 
 
Mgr. Soňa Veisová, v. r. 
ředitelka Obchodní akademie Neveklov 
 


