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Studijní obor – Ekonomické lyceum
struktura maturitní zkoušky
1) Společná část maturitní zkoušky (státní):
Povinné zkoušky formou didaktického testu:
• Český jazyk a literatura (75 minut)
• Cizí jazyk (100 minut), nebo matematika (120 minut)
Žák, který koná didaktický test z matematiky, bude mít v profilové části o 1
známku méně, neboť na něj již nenavazuje žádná povinná zkouška formou
písemnou či ústní.
Nepovinné zkoušky formou didaktického testu:
• Cizí jazyk
• Matematika
• Matematika rozšiřující
Žák si může zvolit jednu nepovinnou zkoušku, kterou si nezvolil jako povinnou
zkoušku.
Didaktické testy se konají v jarním termínu od 2. do 15. května, v podzimním termínu
od 1. do 10. září.
Didaktické testy jsou hodnoceny pouze uspěl/neuspěl.
Hodnocení „uspěl“ není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale
podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení.
2) Profilová část maturitní zkoušky (školní)
Povinné zkoušky:
• Český jazyk a literatura
1) písemná práce (250 slov; 110 min; forma zápisu – na počítači; pomůcky Pravidla českého pravopisu)
2) ústní zkouška (20 min příprava;15 min zkouška; překladový slovník)
• Cizí jazyk
1) písemná práce (200 slov; 60 min; forma zápisu – na počítači; pomůcky překladový slovník)
2) ústní zkouška (20 min příprava;15 min zkouška; překladový slovník)
Žák, který ve společné části (státní) koná didaktický test z matematiky, nebude konat
v profilové části zkoušku z cizího jazyka, neboť na něj se již nenavazuje žádná povinná
zkouška formou písemnou či ústní.
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Odborná zkouška konaná ústní formou (15 min příprava; 15 min zkouška)
- žák si zvolí zkoušku z ekonomiky nebo účetnictví, ze zvoleného předmětu
vykoná také odbornou zkoušku praktickou.
Praktická zkouška z ekonomiky nebo účetnictví: odborná praktická zkouška
konaná formou rukopisnou; čas určený pro zkoušku je max.7 hodin (8:00 –
14:00)
Volitelná zkouška konaná ústní formou (15 min příprava; 15 min zkouška)
- žák si zvolí jeden ze všeobecně-vzdělávacích předmětů (management a
marketing, cizí jazyk, matematika, základy společenských věd, dějepis, IKT,
přírodní vědy, právo a mezinárodní vztahy), nebo si může zvolit odborný
předmět (ekonomiku nebo účetnictví), který si nezvolil jako odbornou zkoušku

Nepovinné zkoušky:
Žák si může zvolit jednu nepovinnou zkoušku z předmětu, z kterého nekoná zkoušku
povinnou: management a marketing, cizí jazyk, matematika, základy společenských věd,
dějepis, IKT, přírodní vědy, právo a mezinárodní vztahy, ekonomika, účetnictví
➢ Ústní zkoušky se konají v termínu od 16. května do 10. června.
➢ Písemné a praktické zkoušky se konají v termínu od 1. dubna do zahájení ústních
maturitních zkoušek.
➢ Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl, dle kritérií zveřejněných na webu školy,
do 31. března (pro podzimní termín do 30. června) ředitelce školy. Tento seznam,
odevzdaný k řádnému termínu, platí i pro opravnou a náhradní zkoušku.
➢ Přihlášky k maturitní zkoušce k jarnímu termínu se odevzdávají do 1. prosince,
k podzimnímu termínu do 25. června.
➢ Školní maturitní seznam literárních děl společně s kritérii pro sestavení žákovského
seznamu je zveřejněn na webu školy
➢ V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka tvoří hodnocení
písemné práce 40% a hodnocení ústní zkoušky 60% celkového hodnocení zkušebního
předmětu

