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STANOVENÍ NABÍDKY PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI 

 
Na základě ustanovení § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, který se týká určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní 

maturitní zkoušky podle oborů vzdělání: 
 
 
Obor: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 
Povinná zkouška z předmětu: Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška 

před zkušební maturitní komisí 
 Cizí jazyk (AJ, RJ) - pokud si žák ve společné části maturitní 

zkoušky zvolil cizí jazyk, zkouška z tohoto cizího jazyka 
(písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 
Ekonomický blok – zahrnuje předměty Ekonomika, Účetnictví 
a Právní nauka (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 
Dopravně-logistický blok – zahrnuje předměty Doprava, 
přeprava, Silniční vozidla, Logistika a obslužné systémy (ústní 
zkouška před zkušební maturitní komisí) 

Povinná praktická zkouška:  Dopravní systémy a Účetnictví – zahrnuje předměty 
Doprava, přeprava, Silniční vozidla, Účetnictví 

Nepovinná zkouška z předmětu: Občanský základ (ústní zkouška před zkušební maturitní 
komisí) 
Informační a komunikační technologie (ústní zkouška 
před zkušební maturitní komisí) 

 
 
 
Obor: 75-41-M/01 Sociální činnost 
Povinná zkouška z předmětu: Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška 

před zkušební maturitní komisí 
 Cizí jazyk (AJ, RJ) - pokud si žák ve společné části maturitní 

zkoušky zvolil cizí jazyk, zkouška z tohoto cizího jazyka 
(písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 
Pedagogika, psychologie, sociologie - zahrnuje předměty 
Sociálně výchovná činnost a Sociální vztahy a komunikace 
(ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 
Sociální politika a pečovatelství - zahrnuje předměty Přímá 
péče a osobní asistence a Řízení sociálních služeb (ústní 
zkouška před zkušební maturitní komisí) 

Povinná praktická zkouška:  Praktická zkouška z výchovných činností – zahrnuje 
předměty Hudební činnost, Zdravotní tělesná výchova  
a Výtvarná tvorba 

Nepovinná zkouška z předmětu:  Občanský základ (ústní zkouška před zkušební maturitní 
komisí) 
Informační a komunikační technologie (ústní zkouška 
před zkušební maturitní komisí) 

zkoušky ředitelkou školy, určuji pro školní rok 2021/2022 následující nabídku zkoušek profilové části

MATURITNÍ ZKOUŠKY - školní rok 2021/2022
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Obor: 64-41-L/51 Podnikání (forma studia denní) 
Povinná zkouška z předmětu:  Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška 

před zkušební maturitní komisí 
 Cizí jazyk (AJ) - pokud si žák ve společné části maturitní 

zkoušky zvolil cizí jazyk, zkouška z tohoto cizího jazyka 
(písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 
Ekonomika podniku (ústní zkouška před zkušební maturitní 
komisí) 
Blok účetnictví a daní, marketingu, managementu – 
zahrnuje předměty Účetnictví a daně, Marketing a management 
(ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

Povinná praktická zkouška:   Účetnictví a daně 
Nepovinná zkouška z předmětu: Elektronická komunikace a informační technologie – 

zahrnuje předměty Písemná a elektronická komunikace a 
Informační a komunikační technologie (ústní zkouška před 
zkušební maturitní komisí) 

  Základy společenských věd a práva – zahrnuje předměty 
Občanský základ, Dějepis a Právo (ústní zkouška před zkušební 
maturitní komisí)  

 
 
Obor: 64-41-L/51 Podnikání (forma studia dálková) 
Povinná zkouška z předmětu:  Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška 

před zkušební maturitní komisí 
 

zkoušky zvolil cizí jazyk, zkouška z tohoto cizího jazyka 
(písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 
Ekonomika podniku (ústní zkouška před zkušební maturitní 
komisí) 
Blok účetnictví a daní, marketingu, managementu – 
zahrnuje předměty Účetnictví a daně, Marketing a management 
(ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

Povinná praktická zkouška:   Účetnictví a daně 
Nepovinná zkouška z předmětu: Elektronická komunikace a informační technologie - 

zahrnuje předměty Písemná a elektronická komunikace a 
Informační a komunikační technologie (ústní zkouška před 
zkušební maturitní komisí) 
Základy společenských věd a práva – zahrnuje předměty 
Občanský základ, Dějepis a Právo (ústní zkouška před zkušební 
maturitní komisí)  

 
 
Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikátem dle SERRJ – nahrazující 
zkouška z cizího jazyka 
 
Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze 
nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti  
 
 

Cizí jazyk (AJ) - pokud si žák ve společné části maturitní
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žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo 
vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
Podrobně zde. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Liběna Orságová  
ředitelka školy 

Bohumín 2021-09-13

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/STANDARDIZOVANE-ZKOUSKY/ZKOUSKY_PROFIL_CERTIFIKATY_2020-2021.pdf



