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Zadání praktické maturitní zkoušky  

pro profilovou část maturitní zkoušky  

v oboru 64-41-L/51 podnikání 

ve školním roce 2021/2022 

V souladu s § 17 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 

ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů stanovuji témata a zkušební 

úlohy praktické zkoušky a způsob jejího konání. 

A. Témata praktické maturitní zkoušky 

 

 

 

 

 

Žák si jedno téma zvolí před zahájením zkoušky. Pokud si žák do zahájení písemné zkoušky téma 

nezvolí, vylosuje si jedno téma ze stanovené nabídky témat. 

B. Termín, forma a délka konání praktické maturitní zkoušky 

Termín konání praktické maturitní zkoušky stanovuje ředitelka školy na 6. 5. 2022. Žák zpracovává 

praktickou zkoušku písemně v papírové podobě a část elektronicky prostřednictvím počítače. Délku 

konání zkoušky stanoví ředitelka školy nejdéle na 300 minut. 

C. Obsah praktické maturitní zkoušky 

Praktická maturitní zkouška se skládá z učiva čtyř oblastí: ekonomika, účetnictví, písemná 

a elektronická komunikace, právní nauka. 

 

 

Číslo varianty Zaměření 

1 autoservis 

2 kadeřnictví 

3 restaurace 



D. Kritéria hodnocení 

Práce je hodnocena celkovým počtem 100 bodů. Kritériem pro úspěšné složení zkoušky je dosažení 

minimálního počtu bodů v každé ze čtyř oblastí a dosažení minimálně 40 bodů. 

 Předmět Maximální počet bodů Minimální počet bodů 

• Ekonomika 25 bodů 10 bodů 

• Účetnictví 45 bodů 18 bodů 

• Písemná a elektronická komunikace 15 bodů 6 bodů 

• Právní nauka 15 bodů 6 bodů 

Stupnice pro klasifikaci práce na základě dosaženého bodového hodnocení: 

Celkový počet bodů Výsledné hodnocení 

1–39 nedostatečný 

40–54 dostatečný 

55–74 dobrý 

75–89 chvalitebný 

90–100 výborný 

 

E. Hodnotitelé praktické maturitní zkoušky 

• Ekonomika Ing. Ladislava Zoulová 

• Účetnictví Ing. Veronika Huvarová 

• Písemná a elektronická komunikace Mgr. Iva Boková 

• Právní nauka Mgr. Iva Boková 

 

 

Slavkov u Brna 3. února 2022 

Mgr. Vladislava Kulhánková v. r.  

ředitelka školy 


