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Rozhodnutí ředitele školy  
školní rok č. 01 – 2022/2023 

 
Na základě § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 19 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, stanovuji pro školní rok 
2022/2023 následující zkoušky profilové části maturitní zkoušky: 
 
Povinné profilové zkoušky pro všechny obory školy z předmětu: 
Obchodní akademie (63–41–M/02) – denní studium 
Obchodní akademie (63–41–M/02) – dálkové studium 
Ekonomické lyceum (78–42–M/02) – denní studium 
Obchodní akademie (63–41–M/02) – ŠVP Management sportu – denní studium 
Pedagogické lyceum (78–42–M/03) – denní studium 
 
Český jazyk a literatura: 

1. Písemná práce – žák si vybírá ze 4 zadání, délka trvání je 110 minut včetně času na volbu 
zadání, minimální rozsah písemné práce je 250 slov. Při konání písemné práce má žák možnost 
použít Pravidla českého pravopisu. 

2. Ústní zkouška – se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 
obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Žák si připraví a odevzdá vlastní 
seznam 20 literárních děl, ze kterých si bude losovat. V jednom dni nelze losovat dvakrát 
pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška 
trvá 15 minut. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2. 

  
Cizí jazyk: 

1. Písemná práce – žák si vybírá ze 2 zadání, délka trvání je 60 minut včetně času na volbu 
zadání, minimální rozsah písemné práce je 200 slov. 

2. Ústní zkouška – se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu, jehož 
součástí je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného 
vzdělávání.  Žák si losuje z 20 maturitních témat a v jenom dni nelze losovat dvakrát stejné 
téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Maturitní témata 
z cizích jazyků jsou uvedena v příloze č. 3, 4, a 5. 

 
 
Pro obory: 
Obchodní akademie (63–41–M/02) – denní studium 
Obchodní akademie (63–41–M/02) – dálkové studium 
Ekonomické lyceum (78–42–M/02) – denní studium 
 
Povinné profilové zkoušky z předmětu: 
Ekonomika – praktická odborná zkouška a ústní zkouška 
Účetnictví – praktická odborná zkouška a ústní zkouška 
Písemná a elektronická komunikace – praktická odborná zkouška 
 
 
Nepovinné zkoušky 
Informační technologie – ústní zkouška 
Matematika – ústní zkouška 
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Praktická odborná zkouška – se koná jeden den, trvá 420 minut a skládá se z předmětu účetnictví, 
ekonomika, písemná a elektronická komunikace. 
 
Ústní zkouška – se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru.  Žák si losuje z 25 maturitních témat  
a v jenom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška 
trvá 15 minut. Maturitní témata z povinných předmětů ekonomika a účetnictví a nepovinných předmětů 
informační technologie a matematika jsou uvedena v příloze č. 6, 7, 8, 9 a 10. 
 
 
 
Pro obor: 
Obchodní akademie (63–41–M/02) – ŠVP Management sportu – denní studium 
Povinné zkoušky: 
Ekonomika – ústní zkouška 
Účetnictví – ústní zkouška 
Projektové řízení (ve sportu) – maturitní práce (ústní obhajoba) 
 
Nepovinné zkoušky 
Informační technologie – ústní zkouška 
Matematika – ústní zkouška 
 
 
Maturitní práce – zadání maturitní práce je obsaženo v pokynu ředitele školy. Maturitní práce bude 
zpracována písemně a ve formě počítačové prezentace. Součástí maturitní zkoušky bude obhajoba před 
maturitní komisí (příprava na obhajobu maturitní práce 5 min., vlastní obhajoba trvající 15 min., diskuse 
10 min.) 
 
Ústní zkouška – se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru. Žák si losuje z 25 maturitních témat  
a v jenom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška 
trvá nejdéle 15 minut. Maturitní témata z povinných předmětů ekonomika a účetnictví a nepovinných 
předmětů informační technologie a matematika jsou uvedena v příloze č. 6 (2. strana), 7, 9, 10. 
 
 
 
Pro obor: 
Pedagogické lyceum (78–42–M/03) – denní studium 
Povinné zkoušky: 
Pedagogika – ústní zkouška 
Psychologie – ústní zkouška 
Maturitní práce z předmětu humanitní studia nebo výtvarná výchova (ústní obhajoba) 
 
Nepovinné zkoušky 
Informační technologie – ústní zkouška 
Biologie – ústní zkouška 
 
Maturitní práce – zadání maturitní práce je obsaženo v pokynech ředitele školy.  

Maturitní práce z předmětu výtvarná výchova – praktické vypracování maturitní práce a její obhajoby 
před maturitní komisí (příprava na obhajobu maturitní práce 5 min., vlastní obhajoba trvající 15 min.) 
 

Maturitní práce z předmětu humanitní studia – maturitní práce bude zpracována písemně a ve formě 
počítačové prezentace. Součástí maturitní zkoušky bude obhajoba před maturitní komisí (příprava na 
obhajobu maturitní práce 10 min., vlastní obhajoba trvající 15 min. a diskuse 5 min.) 
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Ústní zkouška – se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru.  Žák si losuje z 25 maturitních témat  
a v jenom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška 
trvá nejdéle 15 minut. Maturitní témata z povinných předmětů pedagogika, psychologie a nepovinných 
předmětů informační technologie a biologie jsou uvedena v příloze č. 11, 12, 9 a 13. 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
č. 1: Stanovení literárních děl 
č. 2: Školní kánon titulů české a světové literatury 
č. 3: Anglický jazyk – maturitní témata 
č. 4: Německý jazyk – maturitní témata 
č. 5: Ruský jazyk – maturitní témata 
č. 6: Ekonomika – maturitní témata 
č. 7: Účetnictví – maturitní témata 
č. 8: Písemná a elektronická komunikace – maturitní témata 
č. 9: Informační technologie – maturitní témata 
č. 10: Matematika – maturitní témata 
č. 11: Pedagogika – maturitní témata 
č. 12: Psychologie – maturitní témata 
č. 13: Biologie – maturitní témata 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 6. října 2022                    Schválil:  Mgr. Jaromír Pragač  
                                  ředitel školy  
             


