Č.j: CAO8P2 2639/2021

UID: cao8es7d2b8a59

Rozhodnutí ředitelky školy, kterým se určuje nabídka povinných a nepovinných
zkoušek a další podrobnosti týkající se profilové části maturitní zkoušky
v roce 2022 pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 19 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.
Profilová část maturitní zkoušky se skládá:
a) ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky před
zkušební maturitní komisí,
b) ze zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební
maturitní komisí, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk,
c) a z dalších 2 povinných zkoušek, a to z 1 povinné zkoušky bez možnosti volby a 1 povinné zkoušky
s možností volby.
Povinnou zkouškou bez možnosti volby je:

Název zkoušky

Forma zkoušky

Termín zkoušky

Poznámka

Praktická zkouška
z odborných
předmětů

praktická zkouška

duben 2022

povinná zkouška zahrnující učivo
předmětů Účetnictví, Účetní software
a Ekonomika

Nabídku povinných zkoušek s možností volby tvoří:

Název zkoušky

Forma zkoušky

Termín zkoušky

Poznámka

Ekonomika

ústní zkouška
před zkušební
maturitní komisí
písemná práce a
ústní zkouška
před zkušební
maturitní komisí

květen 2022

povinná zkouška zahrnující učivo
předmětu Ekonomika

duben a květen
2022

ústní zkouška
před zkušební
maturitní komisí

květen 2022

povinná zkouška zahrnující učivo
příslušného cizího jazyka, tzn.
anglického, německého, ruského,
francouzského nebo španělského; žák si
může zvolit pouze takový cizí jazyk,
který si nezvolil jako zkušební předmět
pro společnou část maturitní zkoušky;
zároveň se musí jednat o cizí jazyk, který
žák studoval na této škole
povinná zkouška zahrnující učivo
předmětu Matematika; tuto zkoušku si
může žák vybrat pouze v případě, že si
nevybral zkušební předmět Matematika
již ve společné části maturitní zkoušky

Cizí jazyk

Matematika
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Společenské vědy

Dějepis

Informatika

ústní zkouška
před zkušební
maturitní komisí
ústní zkouška
před zkušební
maturitní komisí
ústní zkouška
před zkušební
maturitní komisí

květen 2022

povinná zkouška zahrnující učivo
předmětů Společenské vědy, Právní
teorie a výchova

květen 2022

povinná zkouška zahrnující učivo
předmětů Člověk v dějinách, Dějiny
kultury

květen 2022

povinná zkouška zahrnující učivo
předmětu Informatika

V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.
Nabídku nepovinných zkoušek tvoří:

Název zkoušky

Forma zkoušky

Termín zkoušky

Poznámka

Biologie

ústní zkouška
před zkušební
maturitní komisí
ústní zkouška
před zkušební
maturitní komisí
ústní zkouška
před zkušební
maturitní komisí

květen 2022

nepovinná zkouška zahrnující učivo
předmětu Biologie

květen 2022

nepovinná zkouška zahrnující učivo
předmětu Hospodářský zeměpis

květen 2022

nepovinná zkouška zahrnující učivo
předmětu Účetnictví

Hospodářský
zeměpis
Účetnictví

Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, pak lze zkoušku z cizího
jazyka konanou v profilové části maturitní zkoušky nahradit výsledkem úspěšně vykonané
standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni
stanovené rámcovým vzdělávacím programem oboru vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum nebo
vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky (s výjimkou zkoušky z českého jazyka a literatury konané
formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí) jsou Přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.

Zkouška z cizího jazyka
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření dvou souvislých textů v celkovém rozsahu minimálně
200 slov a maximálně 240 slov (text v první části v rozsahu minimálně 140 slov a maximálně 170 slov, text
ve druhé části v rozsahu minimálně 60 slov a maximálně 70 slov); písemná práce trvá 70 minut. Při konání
písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. Pro písemnou práci se stanoví 1 zadání.
Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu
obsahujícího 3 zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost
terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.
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Zkouška z českého jazyka a literatury
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah
je 250 slov; písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák
možnost použít Pravidla českého pravopisu. Pro písemnou práci se stanoví 4 zadání, z nichž si žák zvolí
1 zadání po zahájení zkoušky.
Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury je stanoven maturitní seznam literárních děl, který je
Přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí. Z maturitního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam
20 literárních děl podle těchto kritérií:
a) minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie a drama,
b) seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora,
c) světová a česká literatura do konce 18. století musí být v seznamu zastoupena minimálně 2 literárními
díly,
d) světová a česká literatura 19. století musí být v seznamu zastoupena minimálně 3 literárními díly,
e) světová literatura 20. a 21. století musí být v seznamu zastoupena minimálně 4 literárními díly,
f) česká literatura 20. a 21. století musí být v seznamu zastoupena minimálně 5 literárními díly.

Praktická zkouška
Každé zadání (téma) praktické zkoušky se skládá ze tří částí (A, B a C). Bezprostředně před zahájením
praktické zkoušky si žák jedno zadání vylosuje. Část A zpracovávají žáci na PC s využitím software Pohoda,
část B a C zpracovávají žáci v listinné podobě.
Intaktní žáci mají na vypracování stanovený časový limit 270 minut, v tom část A max. 90 minut, část B a C
max. 180 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají
na vypracování stanovený časový limit 338 minut, z toho část A max. 113 minut, pokud z doporučení
školského poradenského zařízení nevyplývá něco jiného.
Povolenými pomůckami jsou účtový rozvrh, který žáci obdrží spolu se zadáním, kalkulátor
s matematickými funkcemi a daňové zákony (pro část B a C). Žáci s PUP MZ mohou používat další pomůcky
stanovené v doporučení školského poradenského zařízení (např. záložku pro udržení řádku).
Jako psací potřeby lze akceptovat pouze modře nebo černě píšící propisku či pero, které nezpůsobí propití
textu na druhou stranu listu. Jinak barevné propisky a obyčejné tužky nelze používat, pro zvýraznění textu
je možné použít zvýrazňovač (nejlépe žluté nebo zelené barvy, odstíny červené barvy nejsou vhodné).
Nelze používat přepisovatelná propisovací pera se speciálním inkoustem, který lze vymazat a znovu
přepsat. Dále nelze používat „bělítka“ či jiné korektory.
V daňových zákonech platných v roce 2020 a 2021 mohou být vyznačeny změny platné v roce 2022.
V daňových zákonech platných v roce 2020 a 2022 mohou být vyznačeny změny platné v roce 2021.
V daňových zákonech mohou být barevně zvýrazněny části textu a mohou obsahovat záložky umožňující
rychlejší orientaci v textu. Na záložkách nesmí být napsány údaje, kterou nejsou uvedeny v daňových
zákonech.

3/4
Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8
příspěvková organizace | sídlo: Resslova 8, Praha 2, 120 00 | www.cao8.cz
IČ: 00638463 | ID DS: cfbxgxz | bankovní spojení: PPF banka, a. s. | č. ú.: 2001860001/6000

Kalkulátor nemůže být nahrazen jiným přístrojem, i když by takový přístroj umožňoval stejné funkce. Tzn.,
že kalkulátor nemůže být nahrazen zejména mobilním telefonem, tabletem, čtečkou, přenosným
počítačem apod.
Jakékoliv jiné pomůcky nejsou dovolené. V průběhu konání celé zkoušky není u žáků dovolena přítomnost
elektronických komunikačních prostředků (není-li právním předpisem stanoveno jinak). Mobilní telefony
musí být během celé zkoušky vypnuté a odložené v tašce či batohu. Využívání internetu není dovoleno.
Žáci mohou mít hodinky na sledování času, musí je však mít umístěny vedle sebe na lavici.
Bude-li žák používat při zkoušce nedovolené pomůcky nebo jinak vážně narušovat její průběh, může být
ze zkoušky vyloučen; v takovém případě se posuzuje, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 –
nedostatečný.
Praha 14. září 2021

Ing. Dagmar Krutská v. r.
ředitelka školy
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Příloha č. 1

Témata povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky
pro jarní a podzimní zkušební období 2022
Praktická zkouška z odborných předmětů
Účetnictví a Účetní software:
Dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný)
Zásoby (materiál, zboží, nedokončená výroba, výrobky)
Mzdy a zaměstnanci
Náklady a výnosy, výsledek hospodaření, daň z příjmů; rozdělení zisku po zdanění
Účetní závěrka
Daň z přidané hodnoty a ostatní daně; dotace
Finanční účty; pohledávky a závazky
Účetní program POHODA
Ekonomika:
Bankovní trh
Cenné papíry
Daně z příjmů
Dlouhodobý majetek
Evropská integrace
Financování podniku
Finanční trh
HDP a fiskální politika
Hospodářský růst a sociální politika
Inflace a monetární politika
Management podniku
Marketing
Nepřímé daně
Obchodní a jiné společnosti
Peníze a měnová soustava
Personální činnost podniku
Pojistný trh
Poptávka a nabídka
Přímé daně bez daní z příjmů, zdravotní a sociální pojištění
Trh a konkurence
Trh práce a nezaměstnanost
Tržní systém
Vnější hospodářská politika a platební bilance
Zásobování
Živnostenské podnikání
Zadání praktické zkoušky stanoví ředitelka školy z výše uvedených témat.
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Anglický jazyk
Australia and New Zealand
Business correspondence, jobs and occupation
Canada
Cultural life and entertainment
Education, my school
Food, meals, eating out
Global problems
Great Britain and the system of government
Health and healthy life style
Holidays and festivals in CR, GB and USA
Housing and living
London and other cities
National stereotypes and traditions (CR, GB, USA)
New York, Washington and other cities
Prague
Private and social life
Shopping and services
The Czech Republic and the system of government
The European Union
The USA and the system of government
Tourism, travelling, transport
W. Shakespeare, theatre, reading

Dějepis
Čechy a habsburská monarchie v letech 1526-1792
Český stát v době vrcholného středověku
Druhá republika a Protektorát Čechy a Morava
Druhá světová válka
Husitství, doba poděbradská a jagellonská
Koloniální svět a jeho rozpad
Kultura pravěkého a starověkého světa
Mezinárodní situace od 2. světové války po současnost
Národní hnutí 19. století
Osvícenství, Velká francouzská revoluce a napoleonské války, klasicismus, empír
První světová válka
Renesance, humanismus, reformace, baroko
Říše raného středověku
Starověké Řecko
Starověký Řím
Střední Evropa v době raného středověku
Svět mezi dvěma světovými válkami
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Svět od zámořských objevů až po vznik USA
Věda a kultura 19. století
Věda a kultura 20. - 21. století
Vývoj evropských velmocí v 16. - 18. století
Vývoj v Československu od roku 1968 do současnosti
Vývoj v Československu v letech 1918-1938
Vývoj v Československu v letech 1945-1968
Život ve středověku

Ekonomika
Bankovní trh
Daně z příjmů
Dlouhodobý majetek
Evropská integrace
Financování podniku
HDP a fiskální politika
Hospodářský růst a sociální politika
Inflace a monetární politika
Kapitálový trh
Management podniku
Marketing
Nepřímé daně
Obchodní korporace a jiné právní formy podnikání
Peněžní trh
Peníze a měnová soustava
Personální činnost podniku
Pojistný trh
Poptávka a nabídka
Přímé daně bez daní z příjmů, zdravotní a sociální pojištění
Trh a konkurence
Trh práce a nezaměstnanost
Tržní systém
Vnější hospodářská politika a platební bilance
Zásobování
Živnostenské podnikání

Francouzský jazyk
Devant la carte de la France.
Devant la carte de la République Tchèque.
La cuisine en France et en République Tchèque.
La famille.
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La mode.
La vie scolaire. Mon école.
Le logement.
Le monde du travail. Mes projets. CV.
Les Achats.
Les grandes fêtes en France et chez nous.
Les moyens de transport et les voyages.
Les pays de la langue française, la francophonie.
Les sports, les Jeux Olympiques.
Les vacances et les week-ends.
Ma journée.
Mon partenaire idéal, mes amis.
Mon temps libre. Les loisirs.
Paris - promenade à travers la ville.
Prague et ses monuments.
Vivre à la campagne où dans une ville?

Informatika
Databáze – dotazy
Databáze – relace
Databáze – sestavy a formuláře
Databáze – tabulky, typy polí, ovládací prvky
Excel – finanční funkce
Excel – charakteristika programu a výpočet v tabulce
Excel – kontingenční tabulka a graf
Excel – třídění dat a grafická prezentace
Excel – vyhodnocení dat
Grafika v aplikacích MS Office
Hardware PC – popis komponent
Hardware PC – vstupní a výstupní zařízení
Historie PC
Internet – možnosti připojení, syntaxe vyhledávání, protokoly, domény, cloud
Multimédia
Operační systémy PC
Počítačová grafika
Počítačové sítě – topologie, prvky sítí
PowerPoint – charakteristika programu
Práce s daty – komprimace dat, archivace a zálohování dat
Práce s daty – organizace dat a diskové manažery
Viry v PC
Word – hromadná korespondence
Word – charakteristika programu a zpracování textu
Word – úprava vícestránkového dokumentu
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Matematika
Absolutní hodnota – graf funkcí, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
Algebraické výrazy
Analytická geometrie v rovině (rovnice přímky, vzájemná poloha přímek)
Binomická věta, rovnice s faktoriálem
Definice posloupnosti, určení posloupnosti, vlastnosti, aritmetická posloupnost
Definice posloupnosti, určení posloupnosti, vlastnosti, geometrická posloupnost
Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice
Finanční matematika
Funkce, vlastnosti funkcí
Goniometrické funkce, úpravy goniometrických výrazů
Goniometrické rovnice a nerovnice
Grafy goniometrických funkcí
Kombinatorika – variace, permutace, kombinace
Komplexní čísla, algebraický a goniometrický tvar, Moivreova věta
Kvadratická funkce, rovnice a nerovnice
Logaritmická funkce, rovnice a nerovnice
Množinové operace, číselné obory, intervaly
Mocniny a odmocniny
Planimetrie (obvody a obsahy obrazců)
Pravděpodobnost náhodného jevu, statistika
Rovnice elipsy, paraboly, jejich vzájemná poloha s přímkou
Rovnice kružnice, hyperboly, jejich vzájemná poloha s přímkou
Různé typy rovnic
Soustavy rovnic a nerovnic
Stereometrie (objemy a povrchy těles)

Německý jazyk
Arbeit, Beruf und meine Zukunft
Die Bundesrepublik Deutschland
Die Schweiz
Die Tschechische Republik
Einkaufen und Mode
Essen und Trinken
Ferien und Urlaub
Feste und Bräuche
Freizeit und Hobbys
Gesundheit
Jugend und Gesellschaft
Kunst und Kultur
Österreich
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Prag
Reisen und Verkehr
Schule und Bildung, unsere Schule
Sport
Wetter und Jahreszeiten
Wohnen
Zwischenmenschliche Beziehungen und meine Familie

Ruský jazyk
Bydlení
Česká republika
Člověk a příroda
Člověk a umění
Doprava v ČR a RF
Móda a oblékání
Moje rodina, můj životopis
Nákupy
Naše město
Otázky znepokojující současného člověka
Péče o zdraví
Příprava k budoucímu povolání, škola
Ruská a česká kuchyně, stravování
Ruská federace
Ruský jazyk
Svátky a kulturní tradice v České republice
Tělesná výchova a sport
Volný čas
Zdroje informací a jejich role v současné společnosti
Známé ruské osobnosti

Španělský jazyk
De compras
Deportes
España
Fiestas y costumbres
Hispanoamérica
La cocina checa y española
La República Checa
La vida cultural
La vida en la ciudad - la vida en el campo
Los medios de comunicación
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Madrid, Barcelona y otras ciudades
Mi casa
Mi escuela y mis estudios
Mi familia
Praga
Ritmo diario: día laboral, el fin de semana, las vacaciones
Ropa, moda
Salud y enfermedades, el cuerpo humano
Tiempo libre
Transporte, viajes, turismo

Společenské vědy
Etika
Globalizace, mezinárodní organizace a globální problémy
Gnoseologie a logika
Média a mediální kultura
Náročné životní situace a duševní poruchy
Politická filosofie
Politické strany a ideologie
Pracovní právo
Psychologie jako vědní obor
Psychologie osobnosti
Psychologie učení a motivace
Rodinné právo
Smluvní právo
Sociální psychologie
Sociologie jako věda
Stát a mezinárodní politika
Světová náboženství
Teorie práva
Trestní právo
Účast občanů na řízení státu - demokracie
Ústavní právo
Úvod do filosofie a nejvýznamnější filosofové antiky
Vybrané filosofické směry 19. a 20. st.
Vývojová psychologie
Základní sociologické koncepce a současné problémy společenského života
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Témata nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky
pro jarní a podzimní zkušební období 2022
Biologie
Buněčný cyklus, syntéza bílkovin
Centrální a periferní nervová soustava
Dýchací soustava
Ekologické problémy člověka
Ekologie populací
Ekosystém
Endokrinní žlázy
Eukaryotní organismy
Genetika (Mendlovy zákony + příklad)
Nebuněčné organismy
Nervová soustava (stavba a funkce)
Obecné vlastnosti organismů, názory na vznik života
Oběhová soustava
Ochrana přírody (instituce, programy)
Ontogenetický a fylogenetický vývoj člověka
Opěrná soustava člověka
Ovzduší (zdroje znečištění)
Pohlavní soustava
Pohybová soustava člověka
Prokaryotní organismy
Smyslová soustava
Tělní tekutiny
Trávicí soustava
Voda a půda (zdroje znečištění)
Vylučovací soustava

Hospodářský zeměpis
Globální a místní problémy životního prostředí, klíčové ekologické problémy světa
Hospodářství ČR – charakteristika jednotlivých odvětví, změny po roce 1989
Charakteristika světové populace
Integrační procesy v Evropě – Evropská Unie, další evropské integrace
Oblasti cestovního ruchu v Evropě
Postavení Japonska ve světě a charakteristika hospodářství
Přírodní podmínky a hospodářská charakteristika států jihovýchodní Asie
Přírodní podmínky a hospodářská charakteristika států jihozápadní Asie
Přírodní podmínky a hospodářská charakteristika států jižní Asie
Přírodní podmínky a hospodářské oblasti Afriky
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Přírodní podmínky a hospodářství států severní Evropy
Přírodní podmínky a turistické cíle v ČR, charakteristika přírodních zdrojů
Ruská federace – evropský a asijský makroregion, charakteristika přírodních podmínek, hospodářství a
politické situace
Spolková republika Německo – postavení v Evropě, charakteristika hospodářství
Zemědělství světa – jeho význam, typy a hlavní zemědělské plodiny
Zeměpisná charakteristika a světový význam států jižní Ameriky
Zeměpisná charakteristika a světový význam států střední Ameriky
Zeměpisná charakteristika Austrálie a Oceánie
Zeměpisná charakteristika Číny
Zeměpisná charakteristika Kanady
Zeměpisná charakteristika malých států Evropy
Zeměpisná charakteristika Rakouska a Švýcarska
Zeměpisná charakteristika států východní Evropy
Zeměpisná charakteristika USA, postavení USA ve světové ekonomice a politice
Zeměpisná charakteristika Velké Británie a Irska

Účetnictví
Bezhotovostní platební styk
Časové rozlišování nákladů a výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daňová evidence podnikatele - fyzické osoby
Dlouhodobý majetek - členění, oceňování, pronájem a leasing
Hotovostní platební styk
Inventarizace majetku a závazků
Náklady a výnosy, výsledek hospodaření
Oceňování majetku a závazků
Odpisování dlouhodobého majetku
Pořízení dlouhodobého majetku
Rozdělení zisku; vypořádání ztráty
Směrná účtová osnova; účtový rozvrh
Účetní závěrka, finanční analýza
Účetnictví jako soustava účetních záznamů
Účtování daní a dotací
Účtování materiálových zásob
Účtování v akciové společnosti
Účtování zásob vlastní výroby
Účtování zboží
Vyřazování dlouhodobého majetku
Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.
Zúčtovací vztahy
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi zdravotního a sociálního pojištění
Zvláštní případy účtování materiálových zásob
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