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Žatec 29. září 2020 

č. j.: OAZS/1329/IX/20 

 

 

 

DODATEK č. 1 

kterým se mění školní vzdělávací programy oborů 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, 63-41-M/02 Obchodní 

akademie, 75-41-M/01 Sociální činnost a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

 

 

 

V souvislosti s novým modelem maturitní zkoušky vyplývajícím z novely školského zákona č. 284/2020 Sb. s účinností 

od 1. října 2020 se mění text Maturitní zkouška ve ŠVP jednotlivých oborů na str. 12 pro jednotlivé obory takto:   

 

63-41-M/02 Obchodní akademie 
 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. 

Společná část maturitní zkoušky se skládá z povinných a nepovinných zkoušek skládaných z předmětů stanovených 

v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).1 
 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z povinných zkoušek: 

 Zkouška z českého jazyka a literatury (písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí), 

 Zkouška z cizího jazyka, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk (písemná práce a ústní 

zkouška před zkušební maturitní komisí), 

 Zkouška z ekonomiky (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí), 

 Zkouška z účetnictví (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí), 

 Praktická zkouška. 

Pro povinné ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky je stanoveno 20 - 25 témat, z nichž si žák konkrétní 

téma vylosuje. Pokud je pro praktickou zkoušku v případě více souběžných maturitních tříd či velké naplněnosti jedné 

maturitní třídy stanovena více než 1 varianta zadání praktické zkoušky, žák si příslušnou variantu vylosuje 

bezprostředně před zahájením praktické zkoušky. 
 

Obsahem zkoušky z českého jazyka a literatury je znalost literárního díla, autora, jeho tvorby, kulturněhistorického 

kontextu, znalost funkčněstylových charakteristik a jazyka. V písemné práci žák prokáže znalost stylistiky, gramatiky a 

slovní zásoby. Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury si žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl 

vycházejících z aktuálního školního seznamu literárních děl. Pro písemnou práci z českého jazyka a literatury se zadává 

pět témat.  

Obsahem zkoušky z cizího jazyka je znalost odborných a běžných konverzačních témat, reálií dané jazykové oblasti a 

České republiky, znalost funkčněstylových charakteristik jazyka. Žák musí prokázat schopnost samostatně se vyjadřovat 

o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených RVP. Pro ústní zkoušku z cizího jazyka je stanoveno 

20 témat vycházejících ze ŠVP. V této části je posuzována výslovnost, gramatika a vyjadřovací schopnosti v cizím 

jazyce (schopnost formulovat myšlenky a reagovat na podněty v hovoru). V písemné práci žák musí sestavit sdělení v 

celkovém rozsahu asi 200 slov, prokázat znalost stylistiky a používat vybrané mluvnické a lexikální struktury. 

Obsahem zkoušky z ekonomiky je učivo odborných předmětů, zejména ekonomiky, ekonomie a práva, obsahem 

zkoušky z účetnictví je učivo předmětu účetnictví a integrovaného ekonomického předmětu.  

Při praktické zkoušce žák prokazuje úroveň praktických dovedností nabytých v předmětu účetnictví, integrovaný 

ekonomický předmět, písemná a elektronická komunikace a informační technologie.  
 

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky: 

 Občanská a právní nauka (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí), 

 Základy přírodních věd  (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). 

       Pro nepovinné ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky je stanoveno 25 témat. 

                                                           
1 Povinnými zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky aktuálně jsou: 

 Český jazyk a literatura (zkouška konaná formou didaktického testu), 

 Cizí jazyk (zkouška konaná formou didaktického testu) nebo matematika (zkouška konaná formou didaktického testu). 
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78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. 

Společná část maturitní zkoušky se skládá z povinných a nepovinných zkoušek skládaných z předmětů stanovených 

v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)2. 
 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z povinných zkoušek: 

 Zkouška z českého jazyka a literatury (písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí), 

 Zkouška z cizího jazyka, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk (písemná práce a ústní 

zkouška před zkušební maturitní komisí), 

 Zkouška z ekonomiky (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí), 

 Zkouška z účetnictví (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí), 

 Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí. 

Pro povinné ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky je stanoveno 20 - 25 témat, z nichž si žák konkrétní 

téma vylosuje. Pro maturitní práci je stanoveno pro každého žáka jedno téma. 
 

Obsahem zkoušky z českého jazyka a literatury je znalost literárního díla, autora, jeho tvorby, kulturněhistorického 

kontextu, znalost funkčněstylových charakteristik a jazyka. V písemné práci žák prokáže znalost stylistiky, gramatiky a 

slovní zásoby. Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury si žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl 

vycházejících z aktuálního školního seznamu literárních děl. Pro písemnou práci z českého jazyka a literatury se zadává 

pět témat. 

Obsahem zkoušky z cizího jazyka je znalost odborných a běžných konverzačních témat, reálií dané jazykové oblasti a 

České republiky, znalost funkčněstylových charakteristik jazyka. Žák musí prokázat schopnost samostatně se vyjadřovat 

o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených RVP. Pro ústní zkoušku z cizího jazyka je stanoveno 

20 témat vycházejících ze ŠVP. V této části je posuzována výslovnost, gramatika a vyjadřovací schopnosti v cizím 

jazyce (schopnost formulovat myšlenky a reagovat na podněty v hovoru). V písemné práci žák musí sestavit sdělení v 

celkovém rozsahu asi 200 slov, prokázat znalost stylistiky a používat vybrané mluvnické a lexikální struktury. 

Obsahem zkoušky z ekonomiky je učivo odborných předmětů, zejména ekonomiky a práva, obsahem zkoušky 

z účetnictví je učivo předmětu účetnictví a praxe.  

V maturitní práci žák zpracovává a obhajuje téma z oblasti ekonomické, společenskovědní či přírodovědní. Žák 

prokazuje zejména schopnost aplikace poznatků nabytých v odborných i všeobecných předmětech a schopnost 

samostatně pracovat se zdroji informací. 
 

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky: 

 Občanská a právní nauka (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí), 

 Přírodní vědy  (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). 

       Pro nepovinné ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky je stanoveno 25 - 30 témat. 

 

75-41-M/01 Sociální činnost 
 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. 

Společná část maturitní zkoušky se skládá z povinných a nepovinných zkoušek skládaných z předmětů stanovených 

v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)3. 
 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z povinných zkoušek: 

 Zkouška z českého jazyka a literatury (písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí), 

 Zkouška z cizího jazyka, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk (písemná práce a ústní 

zkouška před zkušební maturitní komisí), 

 Zkouška ze sociální politiky a služeb (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí), 

 Zkouška z pedagogiky a psychologie (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí), 

 Praktická zkouška. 

Pro povinné ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky je stanoveno 20 - 25 témat, z nichž si žák konkrétní 

téma vylosuje. Praktická zkouška se skládá z vypracování individuálního plánu uživatele sociální služby a dále 

z praktického provedení činností z oblasti přímé obslužné péče dle vylosovaných témat.  
 
 

Obsahem zkoušky z českého jazyka a literatury je znalost literárního díla, autora, jeho tvorby, kulturněhistorického 

kontextu, znalost funkčněstylových charakteristik a jazyka. V písemné práci žák prokáže znalost stylistiky, gramatiky a 

slovní zásoby. Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury si žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl 

                                                           
2  Viz poznámka 1 na str. 1 
3  Viz poznámka 1 na str. 1 
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vycházejících z aktuálního školního seznamu literárních děl. Pro písemnou práci z českého jazyka a literatury se zadává 

pět témat. 

Obsahem zkoušky z cizího jazyka je znalost odborných a běžných konverzačních témat, reálií dané jazykové oblasti a 

České republiky, znalost funkčněstylových charakteristik jazyka. Žák musí prokázat schopnost samostatně se 

vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených RVP. Pro ústní zkoušku z cizího jazyka 

je stanoveno 20 témat vycházejících ze ŠVP. V této části je posuzována výslovnost, gramatika a vyjadřovací 

schopnosti v cizím jazyce (schopnost formulovat myšlenky a reagovat na podněty v hovoru). V písemné práci žák 

musí sestavit sdělení v celkovém rozsahu asi 200 slov, prokázat znalost stylistiky a používat vybrané mluvnické a 

lexikální struktury. 

Obsahem zkoušky ze sociální politiky a služeb je učivo předmětu sociální politika a služby, obsahem zkoušky 

z pedagogiky a psychologie je učivo předmětů pedagogika a psychologie.  

Při praktické zkoušce žák prokazuje úroveň teoretických a praktických dovedností nabytých v odborných předmětech, 

zejména učební praxe, sociální péče a aktivizační a volnočasové činnosti.  
 

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky: 

 Občanská a právní nauka (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí), 

 Základy přírodních věd  (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). 

       Pro nepovinné ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky je stanoveno 25 témat. 

 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 
 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. 

Společná část maturitní zkoušky se skládá z povinných a nepovinných zkoušek skládaných z předmětů stanovených 

v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)4. 
 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z povinných zkoušek: 

 Zkouška z českého jazyka a literatury (písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí), 

 Zkouška z cizího jazyka, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk (písemná práce a ústní 

zkouška před zkušební maturitní komisí), 

 Zkouška z veřejné správy (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí), 

 Zkouška z právně-ekonomického bloku (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí), 

 Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí. 

Pro povinné ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky je stanoveno 20 - 25 témat, z nichž si žák konkrétní 

téma vylosuje. Pro maturitní práci je stanoveno pro každého žáka jedno téma. 
 

Obsahem zkoušky z českého jazyka a literatury je znalost literárního díla, autora, jeho tvorby, kulturněhistorického 

kontextu, znalost funkčněstylových charakteristik a jazyka. V písemné práci žák prokáže znalost stylistiky, gramatiky a 

slovní zásoby. Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury si žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl 

vycházejících z aktuálního školního seznamu literárních děl. Pro písemnou práci z českého jazyka a literatury se zadává 

pět témat. 

Obsahem zkoušky z cizího jazyka je znalost odborných a běžných konverzačních témat, reálií dané jazykové oblasti a 

České republiky, znalost funkčněstylových charakteristik jazyka. Žák musí prokázat schopnost samostatně se vyjadřovat 

o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených RVP. Pro ústní zkoušku z cizího jazyka je stanoveno 

20 témat vycházejících ze ŠVP. V této části je posuzována výslovnost, gramatika a vyjadřovací schopnosti v cizím 

jazyce (schopnost formulovat myšlenky a reagovat na podněty v hovoru). V písemné práci žák musí sestavit sdělení v 

celkovém rozsahu asi 200 slov, prokázat znalost stylistiky a používat vybrané mluvnické a lexikální struktury. 

Obsahem zkoušky z veřejné správy je učivo odborných předmětů, zejména veřejné správy, obsahem zkoušky z právně-

ekonomického bloku je učivo předmětu právo, ekonomika a účetnictví. V maturitní práci žák zpracovává a obhajuje 

téma z oblasti odborné či společenskovědní. Žák prokazuje zejména schopnost aplikace poznatků nabytých v odborných 

i všeobecných předmětech a schopnost samostatně pracovat se zdroji informací. 
 

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky: 

 Občanská a právní nauka (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí), 

 Základy přírodních věd  (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). 

       Pro nepovinné ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky je stanoveno 25 témat. 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. října 2020 

 

                                        Mgr. Jiří Karas 

                      ředitel  

                                                           
4 viz poznámka 1 na str. 1 


