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Stanovení zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022 
 
Ředitelka SOŠ a SOU, Praha – Čakovice v souladu s § 79 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.) školský 
zákon) v platném znění a v souladu s § 19 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném 
znění, stanovuje povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022 
takto: 
 
Obor „Podnikání“  64-41-L/51 
 

Název zkoušky Specifikace zkoušky Forma zkoušky 
Zkouška z českého jazyka a 
literatury (písemná práce) 
 

Minimální rozsah: minimálně 250 
slov. 
Doba realizace písemné práce: 120 
minut. 
Žáci budou volit ze 4 témat 

Písemná zkouška 

Zkouška z českého jazyka a 
literatury (ústní zkouška) 
 

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 
minut. 
Ústní zkouška trvá nejdéle 15 
minut. 

Ústní zkouška před zkušební 
maturitní komisí 

Zkouška z anglického jazyka 
(písemná práce) 
 

Vytvoření jednoho souvislého 
textu v rozsahu minimálně 200 
slov. 
Doba realizace písemné práce: 90 
minut. 
Žáci budou volit ze 2 témat 

Písemná zkouška 

Zkouška z anglického jazyka (ústní 
zkouška) 
 

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 
minut. 
Ústní zkouška trvá nejdéle 15 
minut. 

Ústní zkouška před zkušební 
maturitní komisí 

Teoretická zkouška z odborných 
předmětů  

Témata zkoušky vychází z obsahu 
předmětů „Ekonomika“, „Právo“ a 
Management a marketing“ 
v rozsahu stanoveným ŠVP. 

Ústní zkouška před zkušební 
komisí 

Praktická zkouška z účetnictví Řešení souvislého účetního 
případu za použití výpočetní 
techniky. 

Praktická zkouška 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Škola HMP 



Obor „Chovatel cizokrajných zvířat“ 41-43-L/01 
 

Název zkoušky Specifikace zkoušky Forma zkoušky 
Zkouška z českého jazyka a 
literatury (písemná práce) 
 

Minimální rozsah: minimálně 250 
slov. 
Doba realizace písemné práce: 120 
minut. 
Žáci budou volit ze 4 témat 

Písemná zkouška 

Zkouška z českého jazyka a 
literatury (ústní zkouška) 
 

Příprava k ústní zkoušce trvá  20 
minut. 
Ústní zkouška trvá nejdéle 15 
minut. 

Ústní zkouška před zkušební 
maturitní komisí 

Teoretická zkouška z odborných 
předmětů  

Témata zkoušky vychází z obsahu 
předmětů „Chovatelství“, 
„Krmivářství“, „Veterinární péče“, 
Etologie“ a „Biologie“ v rozsahu 
stanoveným ŠVP 

Ústní zkouška před zkušební 
komisí 

Praktická zkouška z odborného 
výcviku 

Zadání zkoušky vychází z náplně 
odborného výcviku v rozsahu 
stanoveným ŠVP 

Praktická zkouška 

 
V Praze 2021-09-20 
 
 
Mgr. Věra Nováková v. r. 
ředitelka SOŠ a SOU, Praha - Čakovice 


