
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola 

Domažlice 

 

Struktura maturitní zkoušky od školního roku 2020/21 

 

Společná část maturitní zkoušky 
(společná pro všechny obory, 2 povinné zkoušky formou didaktického testu) 
 

Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk (ANJ, NEJ) nebo Matematika  

Hodnocení didaktického testu – uspěl/neuspěl. 

Pozn.: V rámci nepovinných zkoušek možnost konat zkoušku – Matematika rozšiřující (dříve 
Matematika +). 

 

Profilová část maturitní zkoušky 

OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02 

1. Český jazyk a literatura (formou písemné práce a ústní zkoušky) 

Písemná práce  

• minimální rozsah 250 slov 

• doba trvání 110 minut včetně času na volbu zadání + 10 minut na administraci 

• žák může použít Pravidla českého pravopisu 

• volba ze 4 zadání, žák volí 1 zadání 
Ústní zkouška 

• žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl, vybírá dle kritérií ze školního seznamu 
literárních děl, vlastní seznam žák odevzdá do 31. 3. ředitelce školy 

• forma řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 
 

2. Cizí jazyk – ANJ nebo NEJ (formou písemné práce a ústní zkoušky) 

Písemná práce  

• rozsah 210 -240 slov 

• doba trvání 60 minut + 10 minut na administraci 

• 1 zadání 

• žák může použít překladový slovník 

 
 
 



Ústní zkouška 

• stanoveno 25 témat 

• forma řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu  
Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského 
zákona dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené RVP daného oboru 
vzdělávání nebo a úrovni vyšší podle SERR (Společný evropský referenční rámec) – nejméně 
však na úrovni B1. 

 

3. Praktická zkouška z odborných předmětů 

• forma písemné zkoušky na PC – souborná zkouška – EKO, ÚČ, PAK 

• doba trvání 360 minut 
 

4. Ekonomika (ústní zkouška) 
 

5. Účetnictví (ústní zkouška) 
 

Volitelná nepovinná zkouška: ANJ, NEJ, MAT, CR 

 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 18-20-M/01 

 

1. Český jazyk a literatura (formou písemné práce a ústní zkoušky) 

Písemná práce  

• minimální rozsah 250 slov 

• doba trvání 110 minut včetně času na volbu zadání + 10 minut na administraci 

• žák může použít Pravidla českého pravopisu 

• volba ze 4 zadání, žák volí 1 zadání 
 

Ústní zkouška 

• žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl, vybírá dle kritérií ze školního seznamu 
literárních děl, vlastní seznam žák odevzdá do 31. 3. ředitelce školy 

• forma řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 
 

2. Cizí jazyk – ANJ nebo NEJ (formou písemné práce a ústní zkoušky) 

Písemná práce  

• rozsah 210 -240 slov 

• doba trvání 60 minut + 10 minut na administraci 

• 1 zadání 

• žák může použít překladový slovník 
 
 

 



Ústní zkouška 

• stanoveno 25 témat 

• forma řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 
 

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského 
zákona dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené RVP daného oboru 
vzdělávání nebo a úrovni vyšší podle SERR (Společný evropský referenční rámec) – nejméně 
však na úrovni B1. 

 

3. Praktická zkouška z odborných předmětů  

• forma písemné zkoušky na PC 

• složení: souborná zkouška – EKO, APC,GPC nebo WET 

• doba trvání 360 minut 
 
4. Ekonomika (ústní zkouška) 

 
5. Počítačové systémy (ústní zkouška) 

Volitelná nepovinná zkouška: ANJ, NEJ, MAT, ÚČTO 

 

PRAKTICKÁ SESTRA 53-41-M/03  
(ve školním roce 2020/21, 2021/22 Zdravotnický asistent 53-41-M/01) 

 
1. Český jazyk a literatura (formou písemné práce a ústní zkoušky) 

Písemná práce  

• minimální rozsah 250 slov 

• doba trvání 110 minut včetně času na volbu zadání + 10 minut na administraci 

• žák může použít Pravidla českého pravopisu 

• volba ze 4 zadání, žák volí 1 zadání 
 

Ústní zkouška 

• žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl, vybírá dle kritérií ze školního seznamu 
literárních děl, vlastní seznam žák odevzdá do 31. 3. ředitelce školy 

• forma řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 
 

2. Cizí jazyk – ANJ nebo NEJ (formou písemné práce a ústní zkoušky) 

Písemná práce  

•  rozsah 210 - 240 slov 

• doba trvání 60 minut + 10 minut na administraci 

• 1 zadání 

• žák může použít překladový slovník 
 

 



Ústní zkouška 

• stanoveno 20 témat (u Zdravotnického asistenta 25 témat) 

• forma řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu  
 

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského 
zákona dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené RVP daného oboru 
vzdělávání nebo a úrovni vyšší podle SERR (Společný evropský referenční rámec) – nejméně 
však na úrovni B1. 

3. Praktická zkouška z ošetřování nemocných 

• souborná zkouška konaná na pracovišti praktického vyučování 
 

4. Psychologie a komunikace (ústní zkouška) 
 

5. Ošetřovatelství (ústní zkouška) 

Volitelná nepovinná zkouška: ANJ, NEJ, MAT, Somatologie 

 

V Domažlicích 30. 10. 2020 

 

Mgr. Věra Prantlová v. r.  
        ředitelka školy 

 
 


