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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 63-41-M/02 Obchodní akademie
v dálkové formě vzdělávání
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) ze zkoušky z ekonomiky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí v květnu 2022,
zahrnující učivo předmětu Ekonomika, a
d) z praktické zkoušky z odborných předmětů konané formou praktické zkoušky v dubnu 2022, zahrnující
učivo předmětů Účetnictví a Písemná a elektronická komunikace.
V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.
Nabídku nepovinných zkoušek tvoří:

Název zkoušky

Forma zkoušky

Termín zkoušky

Poznámka

Cizí jazyk

písemná práce a
ústní zkouška
před zkušební
maturitní komisí

duben a květen
2022

Matematika

ústní zkouška
před zkušební
maturitní komisí

květen 2022

nepovinná zkouška zahrnující učivo
příslušného cizího jazyka, tzn.
anglického, německého, nebo ruského;
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
nepovinná zkouška zahrnující učivo
předmětu Matematika

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 63-41-M/02 Obchodní akademie 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.
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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 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující
znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

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. Ze školního 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 v listinné formě. Část B zpracovávají
žáci na PC s využitím software Pohoda. Část C zpracovávají žáci na PC s využitím MS Office.
Intaktní žáci mají na vypracování stanovený časový limit 330 minut, z toho část B a C max. 90 minut. Žáci
s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají na vypracování stanovený časový
limit 413 minut, z toho část B a C 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 A). Žáci s PUP MZ mohou používat další pomůcky
stanovené v doporučení školského poradenského zařízení (např. záložku pro udržení řádku).
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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.
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
Ekonomika
Bankovní a pojišťovací systém v ČR
Cenné papíry
Daně se zaměřením na nepřímé daně
Daňový systém ČR se zaměřením na daně z příjmů
Depozitní a úvěrové obchody obchodních bank
Druhy obchodně právních smluv
Finanční řízení podniku
Hlavní činnost podniku
Integrační procesy po 2. světové válce
Investiční činnost podniku
Kapitálový trh v ČR
Majetkové daně, zdravotní a sociální pojištění, daňový řád
Management podniku
Marketing a prodejní činnosti
Náklady a výnosy podniku, cena
Obchodní korporace a jiné právní formy podnikání
Peníze a devizový trh
Personální řízení podniku
Platební a dodací podmínky v ZO, financování zahraničně obchodních operací
Subjekty podnikání s důrazem na živnosti
Trh práce a sociální politika
Zahraničně obchodní vztahy podniku a státu
Základní makroekonomické ukazatele, fiskální a monetární politika
Základní pojmy tržní ekonomiky
Zásobovací činnost podniku a logistika

Praktická zkouška z odborných předmětů
Účetnictví:
Daň z přidané hodnoty – záznamní povinnost
Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů právnických osob
Daňová evidence podnikatelů – fyzických osob
Dlouhodobý majetek
Finanční analýza
Kapitálové účty
Krátkodobý finanční majetek
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Mzdy a zaměstnanci
Náklady a výnosy, výsledek hospodaření
Sestavení kalkulace
Účetní program POHODA
Zásoby
Zdravotní a sociální pojištění podnikatelů – fyzických osob
Zúčtovací vztahy
Písemná a elektronická komunikace:
Normalizovaná úprava obchodních dopisů
Úprava a stylizace personálních písemností
Úprava interních písemností
Úprava právních písemností
Zadání praktické zkoušky stanoví ředitelka školy z výše uvedených témat.
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Témata nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky
pro jarní a podzimní zkušební období 2022
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

Matematika
Binomická věta a její užití
Elipsa, vzájemná poloha s přímkou
Exponenciální funkce, exponenciální rovnice
Funkce, definiční obor funkce, graf (lineární funkce, lomená funkce, kvadratická funkce)
Goniometrické funkce, goniometrické rovnice, vlastnosti, vztahy a grafy
Hyperbola, vzájemná poloha s přímkou
Kombinatorika (variace, permutace, kombinace)
Kružnice, vzájemná poloha kružnice a přímky
Kvadratická rovnice a nerovnice, kvadratická funkce
Lineární nerovnice a jejich soustavy
Logaritmy (přirozené a dekadické), logaritmická funkce, logaritmické rovnice
Mocniny s celočíselným a racionálním exponentem
Odmocniny, početní výkony s odmocninami
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Parabola, vzájemná poloha s přímkou
Planimetrie (obvody a obsahy obrazců, Euklidovy věty)
Posloupnosti (aritmetická, geometrická, užití posloupnosti, grafické znázornění)
Pravděpodobnost náhodného jevu, pravděpodobnost sjednocení a průniku jevů
Přímky rovnoběžné a kolmé, úhel dvou přímek
Rovnice přímky, vzájemná poloha přímek
Různé typy rovnic (iracionální, s kombinačními čísly, s faktoriály)
Řešení obecného trojúhelníka, věta kosinová a sinová
Řešení soustavy kvadratické a lineární rovnice
Soustava lineárních rovnic o dvou a třech neznámých
Stereometrie (povrchy a objemy těles)
Úprava algebraického výrazu

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
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
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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
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