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Stanovené předměty profilové části maturitní zkoušky 
v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021 

  

 

 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  

Mezinárodní obchod a projektové řízení 
společná část maturitní zkoušky charakteristika 

1. povinná 
zkouška 

ČESKÝ JAZYK  A LITERATURA 
didaktický 

test 
 2. povinná 

zkouška 
(s volbou) 

CIZÍ JAZYK  

MATEMATIKA 

nepovinná 
zkouška 

a) matematika (pokud si žák matematiku 

nevybral jako povinnou zkoušku) 

b) matematika rozšiřující 

c) cizí jazyk (pokud si žák tento cizí jazyk 

nevybral jako povinnou zkoušku) 

didaktický 
test 

 

profilová část maturitní zkoušky charakteristika 

1. povinná 
zkouška 

ČESKÝ JAZYK  A LITERATURA 

písemná 
práce 

ústní zkouška 

V případě zkoušek z českého 
jazyka a literatury a z cizího 

jazyka tvoří hodnocení 
písemné práce 40 %  

a hodnocení ústní zkoušky  
60 % celkového hodnocení 

zkušebního předmětu. 

2. povinná 
zkouška 

CIZÍ JAZYK  

3. povinná 
zkouška odborná 

EKONOMIKA A MARKETING  
ústní zkouška 

 
zahrnuje předměty:  

ekonomika a marketing 

4. povinná 
zkouška odborná 

MEZINÁRODNÍ OBCHOD A EU 
ústní zkouška 

 

zahrnuje předměty:  
mezinárodní obchod 

legislativa a podnikání v EU 
projektový management,  

trh práce v EU 
mezinárodní vztahy 

5. povinná 
zkouška odborná 

MODELOVÝ PROJEKT 
maturitní 

práce s 
obhajobou 

zpracování   
modelového projektu  
v oblasti operačních 

programů 

nepovinná 
zkouška odborná 

ÚČETNICTVÍ 
písemná 
zkouška 

souvislý účetní případ, 
výpočet mzdy, daňové 

přiznání a odpisy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  

Sportovní management 
společná část maturitní zkoušky charakteristika 

1. povinná 
zkouška 

ČESKÝ JAZYK  A LITERATURA 
didaktický 

test 
 2. povinná 

zkouška 
(s volbou) 

CIZÍ JAZYK  

MATEMATIKA 

nepovinná 
zkouška 

a) matematika (pokud si žák matematiku 

nevybral jako povinnou zkoušku) 

b) matematika rozšiřující 

c) cizí jazyk (pokud si žák tento cizí jazyk 

nevybral jako povinnou zkoušku) 

didaktický 
test 

 

profilová část maturitní zkoušky charakteristika 

1. povinná 
zkouška 

ČESKÝ JAZYK  A LITERATURA 

písemná 
práce 

ústní zkouška 

V případě zkoušek z českého 
jazyka a literatury a z cizího 

jazyka tvoří hodnocení 
písemné práce 40 %  

a hodnocení ústní zkoušky  
60 % celkového hodnocení 

zkušebního předmětu. 

2. povinná 
zkouška 

CIZÍ JAZYK  

3. povinná 
zkouška odborná 

EKONOMIKA A MARKETING  
ústní zkouška 

 
zahrnuje předměty:  

ekonomika a marketing 

4. povinná 
zkouška odborná 

SPORTOVNÍ MANAGEMENT 
ústní zkouška 

 

zahrnuje předměty:  
teorie sportovních disciplín 

psychologie sportu 
somatologie 

sportovní marketing 

5. povinná 
zkouška odborná 

PROJEKT SPORTOVNÍ AKCE  
maturitní 

práce s 
obhajobou 

zpracování   
modelového projektu  

týkajícího se sportovní akcí 

nepovinná 
zkouška odborná 

ÚČETNICTVÍ 
písemná 
zkouška 

souvislý účetní případ, 
výpočet mzdy, daňové 

přiznání a odpisy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  

Marketingové komunikace a žurnalistika 
společná část maturitní zkoušky charakteristika 

1. povinná 
zkouška 

ČESKÝ JAZYK  A LITERATURA 
didaktický 

test 
 2. povinná 

zkouška 
(s volbou) 

CIZÍ JAZYK  

MATEMATIKA 

nepovinná 
zkouška 

a) matematika (pokud si žák matematiku 

nevybral jako povinnou zkoušku) 

b) matematika rozšiřující 

c) cizí jazyk (pokud si žák tento cizí jazyk 

nevybral jako povinnou zkoušku) 

didaktický 
test 

 

profilová část maturitní zkoušky charakteristika 

1. povinná 
zkouška 

ČESKÝ JAZYK  A LITERATURA 

písemná 
práce 

ústní zkouška 

V případě zkoušek z českého 
jazyka a literatury a z cizího 

jazyka tvoří hodnocení 
písemné práce 40 %  

a hodnocení ústní zkoušky  
60 % celkového hodnocení 

zkušebního předmětu. 

2. povinná 
zkouška 

CIZÍ JAZYK  

3. povinná 
zkouška odborná 

EKONOMIKA A MARKETING  
ústní zkouška 

 
zahrnuje předměty:  

ekonomika a marketing 

4. povinná 
zkouška odborná 

MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE  
A ŽURNALISTIKA 

ústní zkouška 
 

zahrnuje předměty:  
marketingové komunikace  

žurnalistika 

5. povinná 
zkouška odborná 

MEDIÁLNÍ PRODUKT  
maturitní 

práce s 
obhajobou 

zpracování blogu, prezentace  
a inzerce dle zadání 

nepovinná 
zkouška odborná 

ÚČETNICTVÍ 
písemná 
zkouška 

souvislý účetní případ, 
výpočet mzdy, daňové 

přiznání a odpisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  

Řízení služeb a marketing turismu 
společná část maturitní zkoušky charakteristika 

1. povinná 
zkouška 

ČESKÝ JAZYK  A LITERATURA 
didaktický 

test 
 2. povinná 

zkouška 
(s volbou) 

CIZÍ JAZYK  

MATEMATIKA 

nepovinná 
zkouška 

a) matematika (pokud si žák matematiku 

nevybral jako povinnou zkoušku) 

b) matematika rozšiřující 

c) cizí jazyk (pokud si žák tento cizí jazyk 

nevybral jako povinnou zkoušku) 

didaktický 
test 

 

profilová část maturitní zkoušky charakteristika 

1. povinná 
zkouška 

ČESKÝ JAZYK  A LITERATURA 

písemná 
práce 

ústní zkouška 

V případě zkoušek z českého 
jazyka a literatury a z cizího 

jazyka tvoří hodnocení 
písemné práce 40 %  

a hodnocení ústní zkoušky  
60 % celkového hodnocení 

zkušebního předmětu. 

2. povinná 
zkouška 

CIZÍ JAZYK  

3. povinná 
zkouška odborná 

EKONOMIKA A MARKETING  
ústní zkouška 

 
zahrnuje předměty:  

ekonomika a marketing 

4. povinná 
zkouška odborná 

CESTOVNÍ RUCH 
ústní zkouška 

 

zahrnuje předměty:  
cestovní ruch 

zeměpis cestovního ruchu  
marketing turismu 

5. povinná 
zkouška odborná 

TURISTICKÝ PRODUKT 
maturitní 

práce s 
obhajobou 

zpracování itineráře  
zájezdu dle zadání 

nepovinná 
zkouška odborná 

ÚČETNICTVÍ 
písemná 
zkouška 

souvislý účetní případ, 
výpočet mzdy, daňové 

přiznání a odpisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
V Prostějově, 26. října 2020                               Ing. Marek Moudrý 

                                                          ředitel školy 


