Příkaz ředitele školy – maturitní zkouška na oboru OA
Č.j.: 900b)/2021
Na základě vyhlášky č. 177/2009 ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením
§ 79 zákona č. 561/204 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon) stanovuji podobu maturitních zkoušek pro šk. r. 2021/2022 na
oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie takto:
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.
Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:
1) Český jazyk a literatura – didaktický test
2) Druhý předmět
a) Cizí jazyk dle volby žáka – anglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk –
didaktický test
b) Matematika – didaktický test
3) Nepovinné předměty
a) Cizí jazyk dle volby žáka – anglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk –
didaktický test
b) Matematika – didaktický test
c) Matematika rozšiřující – didaktický test
Žák si může vybrat maximálně 2 nepovinné zkoušky.
Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:
1) Český jazyk – písemná práce a ústní zkouška
2) Cizí jazyk – (pokud si žák nevybral ve společné části MZ matematiku, dle volby žáka
anglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk) – písemná práce a ústní
zkouška
3) Ekonomika – ústní zkouška
4) 1 povinně volitelná zkouška
a) cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška – musí být jiný než cizí jazyk ve společné
části maturitní zkoušky, pokud si student vybral ve společné části maturitní zkoušky
jako druhý povinný předmět matematiku, vybírá si povinně tento předmět
b) matematika – ústní zkouška (pokud ji žák nebude skládat ve společné části)
c) informační a komunikační technologie – ústní zkouška
d) společenské vědy – ústní zkouška
5) Praktická zkouška

1/2

Bližší podrobnosti
Rozsah písemné práce z českého jazyka a literatury v podobě souvislého textu odpovídajícího
slohové práci je minimálně 250 slov. Písemná práce z českého jazyka a literatury trvá 110 minut včetně času na volbu zadání.
Rozsah písemné práce z cizího jazyka v podobě souvislých textů je minimálně 200 slov.
U všech cizích jazyků se jedná o 2 texty v rozsahu minimálně 130 slov a 70 slov.
Písemná práce z cizího jazyka trvá 60 minut, a to včetně času na volbu zadání.
Písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka konají žáci na počítači.
Praktická zkouška trvá max. 300 minut čistého času. Zkouška je skládána s pomocí výpočetní
techniky ve druhé polovině dubna.
Ústní zkouška z předmětů v profilové části trvá 15 minut, doba přípravy studenta je stanovena u českého jazyka a literatury a cizích jazyků na 20 minut, u matematiky, dějepisu
a společenských věd na 15 minut. U předmětů ekonomika a informační a komunikační technologie je součástí přípravy řešení úloh a grafické řešení, z tohoto důvodu trvá příprava ke
zkoušce 30 minut.
Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky. Uznatelné standardizované zkoušky jsou uvedeny v příloze tohoto Příkazu. Student může nahradit nejvýše 1 povinnou zkoušku profilové
části a 1 nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.
Student v profilové části maturitní zkoušky povinně skládá zkoušky z ekonomiky, jednoho volitelného předmětu a praktické zkoušky. V případě, že ve společné části nebude maturovat
z cizího jazyka, musí být jeho volitelným předmětem cizí jazyk včetně písemné práce nebo
nahrazení této zkoušky standardizovanou zkouškou.
Student si může vybrat maximálně 2 nepovinné zkoušky z nabídky volitelných zkoušek.
Praktická zkouška se skládá z obsahu předmětů účetnictví (75 % rozsahu) a informační a komunikační technologie (25 % rozsahu).
V Praze 15. září 2021

Mgr. Richard Žert v. r.
ředitel
1 příloha
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