
Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 
 

Vzdělání se ukončuje maturitní zkouškou organizovanou dle platných předpisů - model maturitní 
zkoušky se opírá o platnou legislativu (Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 177/2009 Sb. 
ve znění pozdějších novel) 

Podnikání 64-41-L/51  

SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST 

 2 povinné zkoušky: 
- český jazyk a literatura 
- cizí jazyk (anglický jazyk1); německý jazyk1) 
 nebo matematika 
 
1) žák zvolí jeden z cizích jazyků 

- český jazyk a literatura 
- cizí jazyk (pokud byl zvolen žákem ve 
společné části) 

  další 3 povinné zkoušky: 
- účetnictví, ekonomická praxe (odborný blok) 
- ekonomika 
- marketing a management, právo (odborný 
blok) 

 max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:  
- cizí jazyk (anglický jazyk; německý jazyk) 
- matematika 
- matematika rozšiřující 
 

 max. 2 nepovinné zkoušky 
 (nabídku stanovuje ředitel školy) 
- anglický jazyk nebo německý jazyk 
- matematika 

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při 
výběru cizího jazyka si žák může zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil, 
ale tento jazyk se na dané škole vyučuje. 

 

 Forma povinné i nepovinné zkoušky ze zkušebních předmětů společné části: 
   

SPOLEČNÁ ČÁST 

didaktický test 

 

 Forma povinné zkoušky ze zkušebních předmětů profilové části:  
 

PROFILOVÁ ČÁST  

- český jazyk a literatura 
- cizí jazyk ze společné 

části 
písemná práce a ústní zkouška před maturitní zkušební komisí 

- účetnictví, ekonomická 
praxe (odborný blok) praktická zkouška (písemnou formou) 

- ekonomika ústní zkouška před zkušební komisí 

- marketing a 
management, právo 
(odborný blok) 

ústní zkouška před zkušební komisí 

 

 Forma nepovinné zkoušky ze zkušebních předmětů profilové části:   
 

PROFILOVÁ ČÁST  

 Cizí jazyk písemná práce a ústní zkouška před maturitní zkušební komisí 

 Matematika ústní zkouška před zkušební komisí 

Žák vždy volí jiný cizí jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části (pokud si zvolil 

zkoušku z cizího jazyka) 

Více informací na: https://maturita.cermat.cz/ 

V Prachaticích dne: 15. 10. 2020 

https://maturita.cermat.cz/

