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Maturita 2021 

obor 78-42-M/02 ekonomické lyceum 

1 Zkušební předměty 

1.1 Povinné maturitní zkoušky 

1.1.1 Český jazyk a literatura 

a. didaktický test (společná část maturitní zkoušky) 
b. ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (profilová část maturitní zkoušky)  

OD 15. 3. 2021 NEPOVINNÁ pro žáky 4. ročníku ve školním roce 2020/21 

1.1.2 Cizí jazyk 

a. didaktický test (společná část maturitní zkoušky) 
b. ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (profilová část maturitní zkoušky)  

OD 15. 3. 2021 NEPOVINNÁ pro žáky 4. ročníku ve školním roce 2020/21 

nebo 

Matematika 

a. didaktický test (společná část maturitní zkoušky) 

1.1.3 Ekonomika podniku (zahrnuje předměty Ekonomika, Účetnictví a Ekonomický odborný 
seminář)  

a. ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (profilová část maturitní zkoušky) 

nebo  

Společenské vědy (zahrnuje předměty Právo, Psychologie a Základy společenských věd)  

a. ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (profilová část maturitní zkoušky) 

1.1.4 Ekonomický projekt 

a. maturitní práce a její obhajoba (profilová část maturitní zkoušky) 

1.2 Nepovinné maturitní zkoušky 

Kromě toho se žák může přihlásit až ke 2 nepovinným maturitním zkouškám z následující nabídky: 

1.2.1 Matematika 

a. ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

1.2.2 Cizí jazyk  

a. ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
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1.2.3 Informační technologie (zahrnuje předměty Informační technologie a Aplikace výpočetní 

techniky) 

a. ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

1.2.4 Účetnictví  

a. ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

1.2.5 Ekonomika 

a. ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

1.2.6 Dějepis (zahrnuje předměty Dějepis a Dějepisný seminář) 

a. ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

1.2.7 Zeměpis (zahrnuje předměty Hospodářský zeměpis a Cestovní ruch) 

a. ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Nepovinná zkouška se nesmí shodovat s předmětem povinné zkoušky kromě matematiky. 

1.1.1 Zkouška z českého jazyka a literatury 

a. Didaktický test 
Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 85 minut. V průběhu 
testování není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky. 

b. Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
(1) Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu s rámcovým 
a školním vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam 
161 literárních děl. Zároveň ředitel školy stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu 
literárních děl žákem. Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou 
zkoušku a náhradní zkoušku. 

(2) Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 
obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí 
pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí 
pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce 
a slohu.  

(3) Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii podle odstavce 1 žák připraví 
vlastní seznam literárních děl v počtu 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím 
pověřené osobě do 16. dubna pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní 
zkušební období. 

(4) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního 
listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom 
dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do 
data podle odstavce 3 vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů 
ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl školy.  

(5) NOVĚ K ústní zkoušce z českého jazyka a literatury, která se díky OOP MŠMT ze dne 15. 
3. 2021 stala zkouškou nepovinnou, se žák musí přihlásit do 16. 4. 2021 do 11:00 hodin na 
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studijním oddělení odevzdáním písemné přihlášky, která bude součástí maturitní 
dokumentace. Společně s přihláškou k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury je nutné 
dodat seznam literárních děl s vlastnoručním podpisem.  

1.1.2 Zkouška z cizího jazyka 

Zkoušku ze zkušebního předmětu cizí jazyk lze konat z: 

• anglického jazyka 

• francouzského jazyka 

• německého jazyka 

• španělského jazyka 

• ruského jazyka 

a. Didaktický test 
Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 110 minut, z toho 40 minut 
poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti 
a dovednosti. V průběhu testování není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky. 

b. Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím 
programem stanoví 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní 
zkoušku. 

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 
pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí 
pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti 
odborného vzdělávání.  

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava 
k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze 
losovat dvakrát stejné téma.  

NOVĚ K ústní zkoušce z cizího jazyka, která se díky OOP MŠMT ze dne 15. 3. 2021 stala 
zkouškou nepovinnou, se žák musí přihlásit do 16. 4. 2021 do 11:00 hodin na studijním 
oddělení odevzdáním písemné přihlášky, která bude součástí maturitní dokumentace. 

1.1.2 Zkouška z matematiky 

Didaktický test z matematiky trvá 135 minut. Povolenými pomůckami jsou matematické, 
fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy, které nesmí obsahovat příklady řešení 
či vysvětlení vzorců (samozřejmě bez jakýchkoli poznámek; zvýraznění či podtržení je 
povoleno), rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) 
a kalkulačka bez grafického režimu. Rovněž je možné používat publikace, jejichž obsah 
nepřesahuje informace uvedené v běžných vydáních MFCHT (s doložkou MŠMT) a které 
neobsahují výklad vzorců, ukázky užití vzorců ani řešené vzorové úlohy. 
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1.1.4 Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 

(1) Žáci si volí ze 4 témat. Vedoucí a oponent hodnotí maturitní práci zejména z hlediska její 
aktuálnosti, splnění jejího cíle, její původnost, logickou strukturu, argumentaci, využití 
statistických metod, prezentaci konkrétních doporučení, úroveň odborných znalostí 
a vyjadřování, práci se zdroji. Rovněž se posuzuje grafická úprava textu a cizojazyčné resumé. 
Požadavek na počet vyhotovení maturitní práce: 1 ks, 15 normostran bez příloh (minimálně 
27 000 znaků s mezerami). Vedoucí a oponent zpracují jednotlivě písemný posudek maturitní 
práce.  

(2)Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před 
termínem obhajoby maturitní práce. Žák si k obhajobě připraví v elektronické podobě 
prezentaci, kterou odevzdá k nahlédnutí vedoucímu práce ve stanoveném termínu.  

(3) Časový harmonogram tvorby prací pro jarní termín: 

do 25. září 2020 – výběr tématu, stanovení cíle práce, výběr zdrojů, návrh osnovy 
do 6. listopadu 2020 – odevzdání první části práce vyučujícímu ke kontrole 
do 11. prosince 2020 – odevzdání druhé části práce vyučujícímu ke kontrole 
do 26. února 2021 – odevzdání závěrečné části práce vyučujícímu ke kontrole 
Konečný termín pro předložení definitivní verze maturitní práce včetně prezentace pro jarní 
termín je stanoven na 12. března 2021. 

(4) Časový harmonogram tvorby prací pro podzimní termín: 

do 11. června 2021 – upřesnění cíle práce, výběr zdrojů, návrh osnovy (téma zůstává stejné 
z jarního termínu) 
od 11. června do 25. června 2021 – konzultace dle dohody s vedoucím práce 
do 28. června 2021 do 10:00 h. – odevzdání práce vedoucímu práce 
do 20. srpna 2021 – odeslání prezentace v elektronické podobě na adresu vedoucího práce 
(prijmeni@oaulpar.cz) 
25. srpna 2021 do 12:00 h. – převzetí posudků (vzhledem k čerpání řádné dovolené vedoucího 
a oponenta práce proběhne převzetí posudků na studijním oddělení školy – Pařížská 15) 

(5) Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci ve stanoveném termínu, omluví se písemně 
řediteli školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce; uzná-li ředitel školy 
omluvu žáka, určí mu náhradní termín pro odevzdání maturitní práce. Pokud do tohoto 
termínu žák práci bez písemné omluvy nepředloží, posuzuje se v souladu s § 15 vyhlášky 
č.177/2009 Sb. v platném znění, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně. 

(6) Příprava na obhajobu maturitní práce trvá 5 minut. Obhajoba maturitní práce trvá 
15 minut. 
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2 Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z ostatních předmětů 

Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 20 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. 

3 Zkouška z matematiky v rámci nepovinné profilové zkoušky 

Pokud si žák vybere v rámci společné části zkoušku z matematiky, nemá to vliv na jeho možnost volby 
zkoušky z matematiky i v nepovinné profilové části. Zkoušku v tomto případě koná za podmínek 
uvedených v bodě 2. 

4 Nahrazující zkouška z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky 

Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil, lze nahradit výsledkem standardizované 
zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti na minimální úrovni B1 podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. i písemnou práci a ústní zkoušku 
navázanou na konání didaktického testu; didaktický test ve společné části žák koná vždy. Zkoušku lze 
nahradit pouze za předpokladu, že v profilové části maturitní zkoušky žák koná alespoň 4 zkoušky. 
Nahradit lze jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka. Pokud si žák ve společné části 
zvolil didaktický test z matematiky, pak nemůže zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem 
standardizované zkoušky. 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání 
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky 
v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu 
o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. 

5 Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky 

24. – 26. května 2021 Didaktické testy z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky 
1. – 4. června 2021 Ústní zkoušky a obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí 

Ústí nad Labem 31. března 2021 

Ing. Roman Jireš 
ředitel 


