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Identifikační údaje 
 
 
Název školy: Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 
 
Adresa:  Nerudova 267, Vimperk 
 
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 

Budějovice 
 
Kód a název oboru vzdělání:     64-41-L/51 Podnikání 
  
Název školního vzdělávacího programu: Podnikání 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní 
zkouškou 

Délka a forma vzdělávání:    3 roky, dálkové studium 
 
Jméno ředitele:      Ing. Petr Žuravský 
 
Kontakty:        tel. 730 890 662 

e-mail: zuravsky@stredni-
skola.eu 

         
http://www..stredni-skola.eu 

 
Koordinátor tvorby ŠVP:     Ing. Jindřiška Kržová 
 
Projednáno pedagogickou radou dne:  27. 8. 2020 
 
Platnost dodatku ŠVP č. 5:    od 1. 10. 2020 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

.................................... 
Ing. Petr Žuravský 
Ředitel SŠ a ZŠ, Vimperk 
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Ukončování vzdělávání 

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání 
Název RVP: 64-41-L/51 Podnikání 
Název ŠVP: Podnikání 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, dálkové studium 
Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2019 
Datum platnosti dodatku ŠVP: od 1. 10. 2020  

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) 
Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část 
maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se 
tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně 
vykoná obě části maturitní zkoušky 

 

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 
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 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)1) praktická zkouška (písemnou formou) 

- ekonomika2) ústní zkouška před zkušební komisí 

- marketing a 
management, právo 
(odborný blok)2) 

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 

 Matematika3) 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) 

 

Poznámky: 
1)  

 Praktická zkouška z odborného bloku předmětů účetnictví a ekonomická 
praxe. 

 Pro praktickou zkoušku stanoví ředitel zadání jednoho tématu. 

 Praktickou zkoušku koná více žáků najednou formou písemného vypracování 
daného tématu, žáci jsou hodnoceni jednotlivě, výsledná známka je určena na 
základě hodnotící tabulky. 

 Praktická zkouška trvá v jednom dni nejdéle 420 minut. 

 Obsahovou náplní praktické zkoušky je vyhotovení žádosti o dotaci, výpočet 
daňových povinností, výpočet DPH, ekonomické výpočty - výpočet odpisů, 
výpočet mezd, roční zúčtování mezd, účtování zásob, účtování majetku, 
účtování mezd. 

2) 

 Pro ústní zkoušku zveřejňuje ředitel 20-30 témat. 

 Ústní zkouška zahrnuje učivo předmětů ekonomika, marketing a management 
a právo. 

 Žák si při ústní zkoušce jedno téma vylosuje, na přípravu má žák 15 minut, na 
zkoušku, která probíhá formou řízeného rozhovoru 15 minut 
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3) 

 Pro ústní zkoušku z předmětu matematika zveřejňuje ředitel 20-30 témat. 

 Ústní zkouška zahrnuje učivo předmětu matematika. 

 Žák si při ústní zkoušce jedno téma vylosuje, na přípravu má žák 15 minut, na 
zkoušku, která probíhá formou řízeného rozhovoru a řešením zadaných 
příkladů 15 minut. 

Výsledky nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, do 
celkového hodnocení maturitní zkoušky se však nezapočítávají. 

 

 
 


