
Střední škola Strážnice, příspěvková organizace              Témata PD - profilová část maturitní zkoušky   

 

Stanovení forem, termínů a témat 

profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 

64-41-L/51 Podnikání 
 

 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 

 

 

Forma:      písemná práce 

 

Termín: jaro 2021, podzim 2021 

 

 

 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu 

odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 120 

minut včetně času na volbu zadání.  

Pro písemnou práci ředitelka školy stanoví 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně 

před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce 

obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Součástí 

výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf.  

Zadání písemné práce z českého jazyka a literatury jsou stejná pro všechny žáky školy. 

Písemnou práci konají žáci ve stejný den a čas. Žáci píšou písemnou práci vlastní rukou do 

připraveného předtisku.  

 

Povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu 
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ANGLICKÝ JAZYK 
 

 

 

Forma:      písemná práce 

 

Termín: jaro 2021, podzim 2021 

 

 

 

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém 

minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání.  

Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitelka školy stanoví 3 zadání, která se 

žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Žák si zvolí jedno ze tří zadání. 

Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí 

text k zadání. 

Zadání písemné práce z cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky školy. Písemnou práci 

konají žáci ve stejný den a čas. 

 

 

Povolené pomůcky: Překladový slovník 
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NĚMECKÝ JAZYK 
 

 

 

Forma:      písemná práce 

 

Termín: jaro 2021, podzim 2021 

 

 

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém 

minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání.  

Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitelka školy stanoví 3 zadání, která se 

žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Žák si zvolí jedno ze tří zadání. 

Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí 

text k zadání. 

Zadání písemné práce z cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky školy. Písemnou práci 

konají žáci ve stejný den a čas. 

 

 

Povolené pomůcky: Překladový slovník 
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ANGLICKÝ JAZYK 
 

 

 

Forma:      ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

Termín: jaro 2021, podzim 2021 

 

Témata: 

 

1. Holidays 

2. The Czech Republic 

3. Great Britain 

4. The USA 

5. Australia and New Zealand 

6. My family and housework 

7. Housing  

8. Everyday life 

9. Education 

10. Sport 

11. Literature 

12. Free time and entertainment 

13. Travelling 

14. Health and body care 

15. Food and healthy diet 

16. Shopping and services 

17. Fashion and clothing 

18. Jobs 

19. Means of  communication 

20. Holidays and festivals 

21. Environment 

22. Weather and my favourite season 
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NĚMECKÝ JAZYK 
 

 

 

Forma:      ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

Termín: jaro 2021, podzim 2021 

 

Témata: 

 

1. Charakteristik 

2. Die Tschechische Republik 

3. Bundesrepublik Deutschland 

4. Republik Österreich 

5. Die Schweiz 

6. Meine Familie 

7.  Wohnen 

8.  Mein Tagesprogramm 

9.  Bildung 

10. Sport 

11. Literatur 

12. Freizeit und Hobbys 

13. Reisen 

14. Urlaub und Ferien 

15. Gesundheit 

16. Essen und Trinken 

17. Einkaufen und Dienstleistungen 

18. Kleidung und Mode 

19. Beruf und Arbeitswelt 

20. Massenmedien 

21. Feste und Bräuche 

22. Natur und Umweltschutz 
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ODBORNÉ PŘEDMĚTY 
 

 

 

Forma:      praktická zkouška 

 

Termín: jaro 2021, podzim 2021 

 

Témata: 

 

1. Základní ekonomické výpočty (kalkulace, normy zásob, atd.) 

2. Přímé a nepřímé daně 

3. Mzdové výpočty 

4. Účtování majetku a jeho zdrojů 

5. Hospodářský výsledek, náklady, výnosy 

6. Účtování finančních prostředků 

7. Obchodní dopisy 

8. Personální písemnosti a osobní dopisy 

 

Žáci obdrží dvě témata, každé téma obsahuje čtyři části zahrnující učivo z jednotlivých 

odborných předmětů. Na vypracování má žák sedm hodin.  

 

Organizace zkoušky: 

Losování témat:  v daný den  v 7:45 hod. 

Vlastní práce:   v daný den od 8:00 do 15:00 
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EKONOMIKA 
 

 

 

Forma:      ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
 

Termín:    jaro 2021, podzim 2021 
 

Témata: 

 

1. Základní ekonomické pojmy 

2. Trh, tržní subjekty, tržní mechanizmus 

3. Národní hospodářství 

4. Státní rozpočet, hospodářská politika státu 

5. Právní formy podnikání, podnik 

6. Obchodní korporace 

7. Živnostenské podnikání 

8. Podnikatelský záměr, zakladatelský rozpočet 

9. Majetková struktura podniku 

10. Podnikové činnosti 

11. Ceny a cenová tvorba 

12. Finanční řízení podniku 

13. Daňová soustava ČR 

14. Pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění 

15. Marketing a management 

16. Odbyt 

17. Pracovní právo 

18. Okolí podniku 

19. Bankovnictví a pojišťovnictví 

20. Obchodní vztahy 
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ÚČETNICTVÍ 
 

 

 

Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

Termín: jaro 2021, podzim 2021 

 

Témata: 

 

1. Právní úprava účetnictví 

2. Účetní dokumentace 

3. Daňová evidence 

4. Inventura a inventarizace 

5. DPH a její účtování 

6. Pohledávky a závazky 

7. Rozvaha a účty 

8. Účetní technika 

9. Zásoby 

10. Pořízení materiálu z dovozu 

11. Dlouhodobý majetek 

12. Odpisování dlouhodobého majetku 

13. Finanční majetek 

14. Pokladna a ceniny 

15. Pohledávky a závazky 

16. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 

17. Poskytnuté a přijaté zálohy 

18. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

19. Náklady a výnosy  

20. Účetní uzávěrka a závěrka 

 

 

Ve Strážnici dne 30. 9. 2020. 15. 2. 2021 

 

 

 

Ing. Petra Fialová, v. r. 

ředitelka školy 

 

 


