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SKLADBA MATURITNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
 

OBOR A TŘÍDA: Informační technologie 18-20-M/01 E4.C 
 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní 
zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák 
získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní 
zkoušky. 
 
 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky 
 
se konají formou didaktického testu. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou 
povinných zkoušek:  
 
1. český jazyk a literatura  
 
2. cizí jazyk nebo matematika 
 
Žák se může ve společné části přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních 
předmětů cizí jazyk a matematika a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující (žák se 
přihlašuje k této výběrové zkoušce prostřednictvím přihlašovacího portálu Centra).  
 
 

V profilové části maturitní zkoušky 
 
koná žák povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury konanou formou písemné práce 
a ústní zkoušky a zkoušku z cizího jazyka konanou formou písemné práce a ústní zkoušky, 
pokud si ji žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky.  
 
V rámci profilové části maturitní zkoušky koná žák další 3 povinné zkoušky:  
 
1. Ekonomika – forma zkoušky ústní  
 
2. Informačně technologické předměty – forma zkoušky ústní  
 
3. Informačně technologické předměty – praktická zkouška  
 
V rámci profilové maturitní zkoušky může žák složit nejvýše dvě nepovinné zkoušky 

z předmětů matematika a německý jazyk. 
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SKLADBA MATURITNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
 

OBOR A TŘÍDA: Obchodní akademie 63-41-M/02 E4.B 
 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní 
zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák 
získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní 
zkoušky. 
 
 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky 
 
se konají formou didaktického testu. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou 
povinných zkoušek:  
 
1. český jazyk a literatura  
 
2. cizí jazyk nebo matematika 
 
Žák se může ve společné části přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních 
předmětů cizí jazyk a matematika a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující (žák se 
přihlašuje k této výběrové zkoušce prostřednictvím přihlašovacího portálu Centra).  
 
 

V profilové části maturitní zkoušky 
 
koná žák povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury konanou formou písemné práce 
a ústní zkoušky a zkoušku z cizího jazyka konanou formou písemné práce a ústní zkoušky, 
pokud si ji žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky.  
 
V rámci profilové části maturitní zkoušky koná žák další 3 povinné zkoušky:  
 
1. Ekonomika – forma zkoušky ústní  
 
2. Účetnictví – forma zkoušky ústní  
 
3. Odborné předměty – praktická zkouška 
 
V rámci profilové maturitní zkoušky může žák složit nejvýše dvě nepovinné zkoušky 
z předmětů Informační technologie a Finance a daně. 
 
 
 
 
 


