
Příloha 1 

ke školnímu vzdělávacímu programu  

Informatika a reklama 

Kód a název oboru vzdělávání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

Na základě opatření ministra školství č. j. MSMT-31622/2020-1 byly do profilové části maturitní 

zkoušky všem oborům vzdělání s maturitní zkouškou mezi povinné zkoušky doplněny zkouška 

z českého jazyka a literatury konaná formou písemné práce a ústní zkoušky a zkouška z cizího jazyka 

konaná formou písemné práce a ústní zkoušky, pokud si ji žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky. 

Dále byla zrušena ta opatření, která vybraným oborům vzdělání s maturitní zkouškou stanovovala 

povinnost konat 3 zkoušky v profilové části maturitní zkoušky. V platnosti zůstala ta opatření 

(z opatření č. 1 až č. 4 z června 2017), která rušila opatření z července 2012 a navyšovala počet hodin 

matematického vzdělávání. A dále v platnosti zůstala opatření (č. 5 až č. 7 z prosince 2017), která 

u vybraných oborů vzdělání upravovala obsah vzdělávací oblasti Matematické vzdělávání. 

 

Nové znění bodu 3.9 platné od školního roku 2020/2021 

3.9 Způsob ukončení vzdělávání  

Vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů 

MŠMT. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím předpisem.  

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části maturitní zkoušky.  

Společnou část maturitní zkoušky tvoří:  

1. povinná společná zkouška z českého jazyka a literatury konaná formou didaktického testu 

2. povinná společná zkouška  - z cizího jazyka konaná formou didaktického testu  

nebo 

- z matematiky konaná formou didaktického testu 

3. zkušební předměty nepovinné zkoušky dle platných předpisů 

Profilovou část maturitní zkoušky tvoří:  

1. povinná profilová zkouška z Ekonomiky (z předmětů ekonomika, účetnictví a obchodní činnost) 

konaná ústní formou 

2. povinná profilová zkouška – Praktická zkouška z odborných předmětů – forma provedení 

jednodenní písemná 

3. povinná profilová zkouška z českého jazyka a literatury konaná formou písemné práce a formou 

ústní zkoušky 

4. povinná profilová zkouška z cizího jazyka konaná písemnou formou a formou ústní zkoušky (pokud 

si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky vybral cizí jazyk) 

5. nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy 

Stupeň dosaženého vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou. 


