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Stanovení předmětů profilové zkoušky pro jarní i podzimní termín 

maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 

 
Profilová část maturitní zkoušky – povinné zkoušky: 
 

Obor 63–41–M/02 Obchodní akademie 

1. Praktická zkouška z odborných předmětů (informační technologie, písemná a elektro-

nická komunikace) 

2. Účetnictví 

3. Ekonomika  

4. Zkouška z českého jazyka a literatury 

5. Zkouška z anglického jazyka, pokud si žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky 

anglický jazyk 
 

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou písemné práce a formou ústní 

zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Profilovou část maturitní zkoušky z anglického jazyka lze nahradit výsledkem 

standardizované zkoušky z následujícího seznamu: 

• Cambridgeská zkouška FCE, CAE nebo CPE 

• Státní jazyková zkouška základní 

• Státní jazyková zkouška všeobecná 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro 

konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní 

zkoušky v podzimním zkušebním období (§ 19 a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném 

znění). Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném 

vykonání standardizované jazykové zkoušky. Žák současně předloží řediteli školy originál 

dokladu/certifikátu k nahlédnutí. 

 

 

Obor 18–20–M/01 Informační technologie 

1. Maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí 

2. Ekonomika 

3. Informačně-technologické předměty (úvod do počítačových systémů, počítačová 

grafika a multimédia, programování, operační systémy, počítačový hardware, 

počítačové sítě, kancelářský software, webové aplikace) 

4. Zkouška z českého jazyka a literatury 

5. Zkouška z anglického jazyka, pokud si žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky 

anglický jazyk 
 

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou ústní zkoušky před zkušební 

maturitní komisí. 

Profilovou část maturitní zkoušky z anglického jazyka lze nahradit výsledkem 

standardizované zkoušky z následujícího seznamu: 

• Cambridgeská zkouška FCE, CAE nebo CPE 

• Státní jazyková zkouška základní 

• Státní jazyková zkouška všeobecná 



Obchodní akademie, Vyšší odborná škola 
a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro 

konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní 

zkoušky v podzimním zkušebním období (§ 19 a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném 

znění). Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném 

vykonání standardizované jazykové zkoušky. Žák současně předloží řediteli školy originál 

dokladu/certifikátu k nahlédnutí. 

 

 

Doba obhajoby maturitní práce je 20 minut a skládá se ze dvou částí – z vlastní prezentace 

maturitní práce a z diskuse nad jejím řešením. 

 

 

Profilová část – nabídka nepovinných zkoušek: 

(žák může konat nejvýše 2 nepovinné profilové zkoušky, všechny volby jsou křížové oproti 

zkouškám společné části a povinným zkouškám profilové části) 

 

Obor 63–41–M/02 Obchodní akademie 

1. Matematika 

2. Informační technologie 

 

Obor 18 – 20 –M/01 Informační technologie 

1. Matematika 

2. Účetnictví 
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