
OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ                         
A EKOLOGICKÁ, ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

 TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARNÍ OBDOBÍ  2020..                                             

               
Podle ustanovení § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a  jiném 

vzdělávání  (školský zákon), ve  znění  pozdějších předpisů a podle ustanovení   § 2 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o 

bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,  stanovuji pro jarní zkušební 

období školního roku 2019/2020 následující termíny ústích zkoušek společné části a termíny povinných a nepovinných 

zkoušek profilové části:                                                                                
               

TŘÍDA 4OAL  

Žáci s neukončenou 

maturitní zkouškou tříd 

4. L, 4. OA a 4. V: 

viz poznámka 3) 

 
Obor vzdělání 

63-41-M/02 

Obchodní akademie 

78-42-M/02 

Ekonomické lyceum 

 

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA: 

(profilová zkouška) 

 

 - část UCE (účetnictví) 
 

 - část PC (počítač) 

 

 

 

 

 

28. 4. 2020 

 

29. 4. 2020 

 

 

 

 

------ 

 

------ 

 

 

Maturitní práce - obhajoba 

(profilová zkouška) 

 

----- 18. 5. 2020 

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKY: 

(společná a profilová část) 

 

19. 5. – 22. 5. 2020 

 

Pozn.: 
 

1) Praktická zkouška začíná v 08:00 hod. (platí pro část UCE i část PC). 

2) Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky se konají podle jednotného zkušebního 

schéma stanoveného MŠMT (8. 4.  2020  a 30. 4. 2020  a dále  pracovní dny od 4. 5. 2020 do 6. 5. 2020).  

O přesném termínu a místě konání písemných zkoušek a didaktických testů budou žáci informováni 

v elektronicky zaslané pozvánce ke zkoušce. 

3) Žáci oboru  63-41-M/02 Obchodní akademie konající opravné profilové zkoušky jsou přiřazeni ke skupině OA 

třídy 4OAL, žáci oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum konající opravné profilové zkoušky jsou přiřazeni ke 

skupině L třídy 4OAL. Žáci oboru 68-43-M/01Veřejnosprávní činnost budou konat maturitní zkoušky v termínu 

stanoveném pro třídu 4OAL.   

4) Rozpisy žáků pro ústní zkoušky budou vyvěšeny nejpozději v posledním vyučovacím týdnu (po konání 

pedagogické rady) na vnitřní vývěsce školy.    

5) Rozpisy žáků pro ústní zkoušky budou vyvěšeny nejpozději v posledním vyučovacím týdnu (po konání 

pedagogické rady) na vnitřní vývěsce školy.  

6) Pozvánky k obhajobám maturitních prací, praktické maturitní zkoušce a ústním maturitním zkouškám se 

žákům nezasílají. 

7) Ústní zkoušky se mohou dle platné právní úpravy konat nejdříve 16. května. 

 

20. září 2020 

                                                                                                                                

             Mgr. Jiří Karas     

                                 ředitel  


