STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNÍ s.r.o.
460 01 LIBEREC 6, Broumovská 839
tel: 482 750 141

e-mail: skola.soso@seznam.cz

www.soso.cz

INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE
platné pro obor Obchodní akademie (denní a dálková forma) a obor Podnikání (dálková
forma) - zkušební období 2019

Skladba maturitní zkoušky
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá úplné střední vzdělání
s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky (dále jen MZ).

A) Společná část maturitní zkoušky (SČMZ)
Žák může konat společnou část MZ, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního
vzdělávání.
Zkušební předměty společné části MZ:
1) český jazyk a literatura – zkouška je povinná pro všechny žáky
Zkouška se skládá z 3 dílčích zkoušek konaných:
a) formou didaktického testu (DT) – DT trvá 75 minut
b) formou písemné práce (PP) – PP trvá 110 minut. Zadání písemné práce obsahuje název
zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání. Pro každý termín písemné
práce Centrum stanoví 6 samostatně číslovaných zadání písemné práce, z nichž si žák jedno
zadání zvolí a do záznamového archu zapíše jeho číslo a název. Pokud žák v průběhu zkoušky
změní volbu zadání, zaznamená změnu do záznamového archu.
c) ústní formou před zkušební maturitní komisí (ÚZ) – příprava na ÚZ trvá 20 minut, samotná
zkouška trvá nejdéle 15 minut. Pro ÚZ ředitel školy v souladu s katalogem požadavků stanoví
a zpřístupní žákům do 30. září školní seznam nejméně 60 literárních děl. Z tohoto seznamu
si žák podle kritérií pro výběr zadání připraví vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá
vlastní seznam řediteli školy do 31. března. Pokud seznam neodevzdá ve stanoveném
termínu, losuje si u ÚZ pracovní list ze seznamu všech 60 literárních děl, které jsou uvedeny ve
školním seznamu. Pracovní listy žákům zajistí ředitel školy.
Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně složí všechny 3 části.
Dalším povinným předmětem SČMZ je výběr mezi matematikou nebo cizím jazykem.
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2) matematika
Koná se formou didaktického testu a trvá 120 minut. Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí
školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu o 10 minut a
umožňuje se při konání didaktického testu použít překladový slovník.
nebo 2) cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk nebo ruský jazyk)
Zkouška se skládá z 3 dílčích zkoušek konaných:
a) formou didaktického testu (DT) – DT trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část
testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti
b) formou písemné práce (PP) – PP trvá 60 minut.
c) ústní zkouška (ÚZ) - trvá nejdéle 15 minut. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Pro
ústní zkoušku společné části žák obdrží jeden číslovaný pracovní list, jehož číslo si vylosuje.
Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ředitelka školy stanoví a zpřístupní žákům
nejpozději do 31. října školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Témata jsou platná
pro jarní a podzimní zkušební období následující po jejich zveřejnění.
Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně složí všechny 3 části.
Podrobná kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části MZ jsou uvedena
v samostatné dokumentu, který je zveřejněn mj. na stránkách MŠMT a na
www.novamaturita.cz

B) Profilová část maturitní zkoušky
Profilová část MZ se skládá z 3 povinných zkoušek, a to:
1) ústní zkouška před maturitní komisí z předmětu Ekonomika
2) ústní zkouška před maturitní komisí z předmětu Účetnictví
Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní nejpozději do 31. října
školního roku 20 až 30 témat. Zveřejněná témata se zachovávají i pro opravnou zkoušku a
náhradní zkoušku.
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. Příprava k
ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Při ústní zkoušce nelze v
jednom dni losovat dvakrát stejné téma.
Informace týkající se ústních MZ jsou platné pro všechny obory vzdělávání na naší škole ve
všech formách vzdělávání.
3) praktická zkouška z odborných předmětů – písemná forma:
Studijní obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie – denní a dálková forma studia
Organizace praktické zkoušky:
Praktická zkouška z odborných předmětů se skládá ze 3 částí - Ekonomika, Účetnictví
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a Korespondence.
Délka zkoušky je maximálně 360 minut. Žáci ji konají v jednom dni.
Pro žáky s SPU je délka zkoušky a ostatní uzpůsobení zkoušky upravena v souladu
s doporučeními uvedenými v odborném posudku žáka. V případě navýšení času, které by
znamenalo překročení limitu 420 minut, je zkouška rozdělena do dvou dnů. Pořadí zkoušek určí
ředitelka školy.
Hodnocení:
Jednotlivé části jsou hodnoceny samostatně, úspěšnost je vyčíslena body, následně vyčíslena v
%. Z procentuálních výsledků jednotlivých částí je vypočítán vážený aritmetický průměr
s váhami Ekonomika 45 %, Účetnictví 45 %, Korespondence 10%. Zaokrouhlení výsledku je
na celá čísla dle pravidel matematiky.
Celkové hodnocení:
Klasifikační stupeň

% správnosti

výborný

100 – 88,01

chvalitebný

88 – 73,01

dobrý

73 – 59,01

dostatečný

59 – 45,00

nedostatečný

44,99 – 0

Studijní obor: 64-41-L/51 Podnikání – dálková forma studia
Organizace praktické zkoušky:
Praktická zkouška z odborných předmětů se skládá ze 2 částí - Ekonomika, Účetnictví.
Délka zkoušky je maximálně 300 minut. Žáci ji konají v jednom dni.
Pro žáky s SPU je délka zkoušky a ostatní uzpůsobení zkoušky upravena v souladu
s doporučeními uvedenými v odborném posudku žáka. V případě navýšení času, které by
znamenalo překročení limitu 420 minut, je zkouška rozdělena do dvou dnů. Pořadí zkoušek určí
ředitelka školy.
Hodnocení:
Jednotlivé části jsou hodnoceny samostatně, úspěšnost je vyčíslena body, následně vyčíslena
v %. Z procentuálních výsledků jednotlivých částí je vypočítán vážený aritmetický průměr
s váhami Ekonomika 50 %, Účetnictví 50 %. Zaokrouhlení výsledku je na celá čísla dle pravidel
matematiky.
Celkové hodnocení:
Klasifikační stupeň

% správnosti

výborný

100 – 88,01

chvalitebný

88 – 73,01

dobrý

73 – 59,01

dostatečný

59 – 45,00

nedostatečný

44,99 – 0

Žák vykoná úspěšně profilovou část MZ, pokud úspěšně složí všechny 3 zkoušky.
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Termíny konání zkoušek v jarním zkušebním období 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve
znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných
prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 na středu 10. dubna
a čtvrtek 11. dubna 2019 a na pracovní dny v období od 2. května do 10. května 2019.
Časový rozvrh konání DT a PP (jednotné maturitní schéma) určí ministerstvo nejpozději do 15.
ledna 2019. Údaje ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Praktická zkouška z odborných předmětů v se koná dne 13. května 2019. Termín je platný pro
všechny obory vzdělávání na naší škole v denní a dálkové formě vzdělávání.
Ústní zkoušky společné části MZ a ústní profilové zkoušky pro denní formu studia se konají
v termínu od 20. května do 25. května 2019.
Ústní zkoušky společné části MZ a ústní profilové zkoušky pro dálkovou formu studia pro oba
obory se konají v termínu od 27. května do 31. května 2019.

Přihlašování k maturitní zkoušce
Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku
k maturitní zkoušce (dále jen „přihláška“) řediteli školy, a to nejpozději do:
a) 1. prosince 2018 pro jarní zkušební období,
b) 25. června 2019 pro podzimní zkušební období.
V přihlášce žák uvede:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, školu, třídu a obor vzdělání, formu vzdělávání, rodné
číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a místo narození, státní občanství,
b) názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky
c) názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky
d) názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky
e) názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky
f) zařazení žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky do
kategorie a skupiny uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce za účelem uzpůsobení podmínek pro
konání společné části maturitní zkoušky. K přihlášce podle odstavce 2 písm. g) přiloží žák
doporučení školského poradenského zařízení podle § 20. Toto doporučení se založí do školní
matriky podle § 28 odst. 2 písm. f) školského zákona.
Žák obdrží výpis z přihlášky z informačního systému Centra potvrzený ředitelem školy
nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru podle odstavce 5 a podpisem stvrdí správnost
údajů v něm obsažených.

Další informace:
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-

http://www.soso.cz/studenti/maturity
Školský zákon (č. 561/2004 Sb. v platném znění)
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou
www.novamaturita.cz
www.msmt.cz
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