
 

 

 

Nabídka povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky konané 

v roce 2021 

Podle § 79 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ředitel školy 

určí v souladu s prováděcím právním předpisem (Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, část třetí – 

profilová část maturitní zkoušky, ve znění pozdějších předpisů) nabídku povinných a 

nepovinných zkoušek, a toto zveřejní na veřejně přístupném místě. 

64-41-L/51 Podnikání 

Povinné zkoušky: 

Účetnictví (praktická zkouška) 

Ekonomika (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

Management, marketing a právo (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

Nepovinné zkoušky (žák může konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky): 

Informatika (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

69-41-L/01 Kosmetické služby 

Povinné zkoušky: 

Odborný výcvik (praktická zkouška) 

Kosmetika (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

Zdravověda (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

Nepovinné zkoušky (žák může konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky): 

Chemie (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  

Povinné zkoušky: 

Účetnictví (praktická zkouška) 

Ekonomika (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

Pro žáky podle ŠVP Bankovnictví a pojišťovnictví: 

Blok odborných předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

Předměty bloku: Právo, Management, Marketing, Bankovnictví, Finanční trhy a 

investování 



 

 

 

Pro žáky podle ŠVP Asistent v právní a podnikové sféře: 

Právo (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

Nepovinné zkoušky (žák může konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky): 

Informatika (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 

Povinné zkoušky: 

Navrhování (vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí) 

Dějiny výtvarné kultury (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

Konstrukce oděvů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

Nepovinné zkoušky (žák může konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky): 

Oděvní technologie (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

Oděvní ateliér (praktická zkouška) 

31-43-M/01 Oděvnictví 

Povinné zkoušky: 

Interiérový a oděvní ateliér (praktická zkouška) 

Konstrukce oděvů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

Interiérová tvorba (vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní 

komisí) 

Nepovinné zkoušky (žák může konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky): 

Ekonomika (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí)  

Předměty Ekonomiky: Ekonomika, Marketing a management 

Oděvní technologie (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 
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