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Ústní a písemná zkouška z českého jazyka a literatury 

(OA, EL) 

Žák odevzdá do 31. 3. 2022 svému vyučujícímu českého jazyka seznam 20 titulů, které si vybere ze 

školního seznamu četby a které budou představovat okruhy jeho maturitní zkoušky. Od jednoho 

autora může žák volit maximálně dvě díla, další výběr se řídí obdobími, z nichž žák musí dodržet 

vždy minimální počet titulů podle následující tabulky: 

Žák vybírá  

20 literárních děl 

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla 

Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla 

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla 

Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl 

Seznam bude zároveň zahrnovat vždy minimálně dvě díla poezie a dvě díla dramatu.   

Ústní zkouška 

− Doba přípravy:  .................... 15 minut 

− Doba zkoušení: .................... 15 minut 

Při ústní zkoušce si žák jeden z titulů vylosuje, dostane pracovní list s ukázkou z díla (tzv. umělecký text) 

a s neuměleckým textem a školní osnovou ústní zkoušky.  

Písemná zkouška: 

− Doba volby tématu:  ............. 20 minut 

− Doba vypracování:  .............. 90 minut 

− Minimální rozsah práce:  ... 250 slov 

Žák si vybere ze čtyř témat. 

S hodnocením písemné práce bude žák seznámen před začátkem termínu ústních maturitních 

zkoušek. 

Projednáno v předmětové komisi ČJL dne 27. srpna 2021. 

Schváleno ředitelem školy dne 1. září 2021. 

 Mgr. Miloslav Skuhravý v. r. 

  ředitel 
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Ústní zkouška z anglického jazyka 

povinně volitelná a nepovinná (OA, EL) 

1. Velká Británie – zeměpis, 

obyvatelstvo, velká města, cestovní 

ruch  

2. Velká Británie – historie, politický 

systém a státní symboly, ekonomika 

3. Londýn 

4. USA – zeměpis, obyvatelstvo, velká 

města, cestovní ruch  

5. USA – historie, politický systém 

a státní symboly, ekonomika 

6. New York 

7. Washington D. C. 

8. Austrálie 

9. Kanada 

10. Česká republika – zeměpis, 

obyvatelstvo, velká města, cestovní 

ruch  

11. Česká republika – historie, politický 

systém a státní symboly, ekonomika 

12. Praha 

13. Plzeň a západní Čechy 

14. Svátky v ČR – tradice a komerční 

aspekty 

15. Svátky v anglicky mluvících  

zemích – tradice a komerční aspekty 

16. Srovnání formálního a neformálního 

dopisu, práce sekretářky 

17. Životopis, motivační dopis  

a pracovní pohovor 

18. Reklama a inzeráty 

19. Bankovnictví a pojišťovnictví 

20. Firma 

1. Great Britain – geography, people, 

cities, tourism 

2. Great Britain – history, political system 

and national symbols, economy 

3. London 

4. USA – geography, people, cities, 

tourism  

5. USA – history, political system 

and national symbols, economy 

6. New York 

7. Washington D. C. 

8. Australia 

9. Canada 

10. Czech Republic – geography, people, 

cities, tourism  

11. Czech Republic – history, political 

system and national symbols, economy 

12. Prague 

13. Pilsen and West Bohemia 

14. Czech national holidays – traditions 

and commercial aspects 

15. Holidays and festivals  

in English–speaking countries – 

traditions and commercial aspects 

16. Comparison of formal and personal 

letters, secretarial work 

17. CV, letter of application  

and job interview 

18. Advertising 

19. Banking and insurance 

20. Company 

Součástí každého okruhu je část zaměřená na odbornou terminologii. 

Projednáno v předmětové komisi AJ dne 26. srpna 2021. 

Schváleno ředitelem školy dne 1. září 2021. 

  Mgr. Miloslav Skuhravý v. r. 

  ředitel 
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Ústní zkouška z německého jazyka 

povinně volitelná a nepovinná (OA, EL) 

1. Životopis a moje plány do 

budoucna, moje vysněné povolání 

2. Oblékání a vzhled 

3. Svátky a zvyky 

4. Počasí a roční období 

5. Sport a olympijské hry 

6. Moje škole, třída  

a praxe 

7. Naše partnerská škola a partnerské 

město 

8. Česká republika 

9. Praha 

10. Plzeň 

11. Západní Čechy 

12. SRN – příroda a turistické cíle, 

státní symboly a osobnosti 

13. Berlín 

14. Rakousko 

15. Vídeň 

16. Švýcarsko, Lucembursko, 

Lichtenštejnsko 

17. Německá a česká kuchyně 

18. Média 

19. Soukromý a obchodní dopis 

20. Práce v kanceláři, telefonování 

1. Lebenslauf und meine Zukunft, 

mein Traumjob 

2. Kleidung und Aussehen 

3. Feste und Bräuche  

4. Wetter und Jahreszeiten 

5. Sport und olympische Spiele 

6. Meine Schule, Klasse und mein 

Praktikum 

7. Unsere Partnerschule und 

Partnerstadt 

8. Tschechische Republik 

9. Prag 

10. Pilsen 

11. Westböhmen 

12. BRD – Natur und Reiseziele, 

staatssymbole, Persönlichkeiten 

13. Berlin 

14. Österreich 

15. Wien 

16. Schweiz, Luxemburg,  

Liechtenstein 

17. Deutsche und böhmische Küche 

18. Medien 

19. Privat- und Geschäftsbriefe 

20. Deutsch im Büro, Telefoniere 

 

Součástí každého okruhu je část konverzační a část zaměřená na odbornou terminologii. 

Projednáno v předmětové komisi NJ dne 28. srpna 2021. 

Schváleno ředitelem školy dne 1. září 2021. 

 Mgr. Miloslav Skuhravý v. r. 

  ředitel 
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Ústní zkouška z francouzského jazyka 

povinně volitelná a nepovinná (OA) 

1. Zeměpis a ekonomika Francie 

 

2. Rodina a mezilidské vztahy 

3. Cestování a turistický ruch ve 

Francii 

4. Jídlo a francouzská gastronomie 

 

5. Móda  

6. Paříž 

7. Školství u nás a ve Francii 

 

8. Francouzská média 

9. Frankofonní země v Evropě 

10. Frankofonní země mimo Evropu: 

Kanada a bývalé francouzské 

kolonie 

11. Obchod a obchodní reklama 

 

12. Profesní život 

13. Doprava 

14. Svátky ve Francii a u nás 

15. Obchodní a soukromý dopis 

16. Objednávka a vyřízení objednávky 

 

17. Česká republika a Praha 

18. Západní Čechy a Plzeň 

19. Bydlení 

20. Volný čas Francouzů a Čechů 

1. La géographie et l´économic 

de la France 

2. La famille et les relations humaines 

3. Les voyages et le tourisme en 

France 

4. La nourriture et la gastronomie 

française 

5. La mode vestimentaire  

6. Paris 

7. L’enseignement en France et chez 

nous 

8. Les médias français 

9. Les pays francophones en Europe 

10. Les pays francophones hors 

de l’Europe : le Canada et les 

anciennes colonies françaises 

11. Le commerce et la publicité 

commerciale 

12. La vie professionnelle  

13. Les transports 

14. Les fêtes en France et chez nous 

15. La lettre d’affaires, la lettre privée 

16. La commande et l’exécution de 

la commande 

17. La République tchèque et Prague 

18. La Bohême occidentale et Plzeň 

19. Le logement 

20. Les loisirs des Français et des 

Tchèques

Součástí každého okruhu je část konverzační a část zaměřená na odbornou terminologii. 

Projednáno v předmětové komisi FJ dne 26. srpna 2021. 

Schváleno ředitelem školy dne 1. září 2021. 

 Mgr. Miloslav Skuhravý v. r. 

  ředitel 
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Ústní zkouška z ruského jazyka 

povinně volitelná a nepovinná (OA) 

1. Ruská federace I 

2. Platební styk 

3. Sibiř 

4. Moskva 

5. Petr I. 

6. Pojišťovnictví 

7. Jídlo; Ruská kuchyně 

8. Zdraví 

9. Ruská literatura – L. N. Tolstoj 

 

10. Kosmonautika. Věda 

11. Rodinné svátky a události 

12. Nakupování; Obchody a zboží 

13. Vzdělávání. Naše škola 

14. Práce sekretářky 

15. Volný čas  

16. Praha  

17. Ruské malířství 

18. Jídlo. Česká kuchyně 

19. Dopisování 

20. Způsob života 

1. Российская Федерация I 

2. Способы платежей 

3. Сибирь 

4. Москва 

5. Петр I. 

6. Cтрахование 

7. Питание; Русская кухня 

8. Здоровье 

9. Русская литература – Лев 

Николаевич Толстой 

10. Космонавтика. Наука 

11. Семейные праздники и события 

12. Покупки; Магазины и товары 

13. Образование. Наша школа 

14. Работа секретаря 

15. Свободное время 

16. Прага 

17. Русская живопись 

18. Питание. Чешская кухня 

19. Переписка 

20. Повседневная жизнь 

 

Součástí každého okruhu je část konverzační a část zaměřená na odbornou terminologii. 

Projednáno v předmětové komisi RJ dne 26. srpna 2021. 

Schváleno ředitelem školy dne 1. září 2021. 

 Mgr. Miloslav Skuhravý v. r. 

 ředitel 
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Písemná zkouška z cizího jazyka 

Písemná zkouška ve formě písemné práce je nedílnou součástí maturitní zkoušky z cizího 

jazyka. Žák vytvoří souvislý text v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce 

trvá 70 minut. Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 zadání, 

které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. 

Projednáno v předmětových komisích cizích jazyků dne 26. – 27. srpna 2021. 

Schváleno ředitelem školy dne 1. září 2021. 

 Mgr. Miloslav Skuhravý v. r. 

 ředitel 
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Ústní zkouška z matematiky 

povinně volitelná (EL) 

1. Množiny a výroková logika 

2. Mocniny, odmocniny a algebraické výrazy 

3. Funkce (vlastnosti funkcí, lineární funkce, lineární funkce s absolutními hodnotami) 

4. Kvadratická a lineární lomená funkce 

5. Lineární a kvadratická nerovnice a jejich soustavy 

6. Kvadratické rovnice řešené v R i v K, kvadratické rovnice s parametrem, iracionální 

rovnice. 

7. Lineární rovnice s parametrem, lineární rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami 

8. Exponenciální a logaritmická funkce a funkce inverzní 

9. Exponenciální rovnice a nerovnice 

10. Logaritmické rovnice a nerovnice 

11. Goniometrické funkce a jejich užití v pravoúhlém a obecném trojúhelníku 

12. Goniometrické rovnice a nerovnice 

13. Obvody a obsahy rovinných obrazců – využití Euklidových vět a věty Pythagorovy 

14. Pravidelný n-boký hranol a jehlan – objemy a povrchy  

15. Rotační válec a kužel, koule – objemy a povrchy 

16. Vektory a operace s vektory – lineární kombinace, závislost a nezávislost, skalární 

součin 

17. Matice a determinanty (vlastnosti, hodnost matice, operace s maticemi, výpočet 

determinantu 2. a 3. řádu, Cramerovo pravidlo) 

18. Vzdálenosti v analytické geometrii 

19. Přímka v rovině a prostoru 

20. Polohové vztahy v analytické geometrii (přímka a rovina, dvě roviny, odchylky) 

21. Kružnice a elipsa, vzájemná poloha s přímkou 

22. Parabola a hyperbola, vzájemná poloha s přímkou 
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23. Algebraický a goniometrický tvar komplexních čísel 

24. Aritmetická a geometrická posloupnost 

25. Limita posloupnosti, nekonečná geometrická řada 

26. Kombinatorika 

27. Pravděpodobnost a statistika 

28. Binomická a Moivreova věta 

29. Rovnice a nerovnice s kombinačními čísly a faktoriály 

30. Soustavy n rovnic – různé možnosti řešení, soustavy n nerovnic  

Povolené pomůcky 

✓ Kalkulačka bez grafického displeje 

✓ Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy 

Projednáno v předmětové komisi Ma dne 30. června 2021. 

Schváleno ředitelem školy dne 1. září 2021. 

 Mgr. Miloslav Skuhravý v. r. 

 ředitel 
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Ústní zkouška z matematiky 

nepovinná (OA) 

1. Množiny a výroková logika 

2. Mocniny, odmocniny a algebraické výrazy 

3. Funkce (definiční obor, lineární funkce, lineární funkce s absolutní hodnotou) 

4. Funkce (kvadratická, nepřímá úměrnost, lineární lomená) 

5. Nerovnice a jejich soustavy (lineární, kvadratické) 

6. Rovnice (kvadratické, a rovnice s neznámou pod odmocninou) 

7. Lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou  

8. Exponenciální funkce a rovnice 

9. Logaritmické funkce a rovnice 

10. Goniometrické funkce a jejich užití 

11. Goniometrické rovnice 

12. Obvody a obsahy rovinných obrazců (úlohy na užití Pythagorovy a Euklidových vět) 

13. Objemy a povrchy (krychle, kvádr, hranol a jehlan) 

14. Objemy a povrchy (válec, kužel, koule a kulová plocha) 

15. Vektory a operace s vektory 

16. Vzdálenosti v analytické geometrii 

17. Přímka v rovině (rovnice přímky) 

18. Polohové vztahy v analytické geometrii (dvou přímek v rovině a jejich odchylky) 

19. Kuželosečky (kružnice, elipsa, vzájemná poloha s přímkou) 

20. Kuželosečky (hyperbola, parabola, vzájemná poloha s přímkou)  

21. Komplexní čísla 

22. Posloupnosti (aritmetická a geometrická) 

23. Kombinatorika (variace, permutace, kombinace) 
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24. Pravděpodobnost 

25. Užití kombinatoriky ve výrazech a rovnicích (binomická věta, rovnice s kombinačními 

čísly a faktoriály) 

Povolené pomůcky 

✓ Kalkulačka bez grafického displeje 

✓ Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy 

Projednáno v předmětové komisi Ma dne 30. června 2021. 

Schváleno ředitelem školy dne 1. září 2021. 

 Mgr. Miloslav Skuhravý v. r. 

 ředitel 
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Ústní zkouška z matematiky 

nepovinná (EL) 

1. Množiny a výroková logika 

2. Mocniny, odmocniny a algebraické výrazy 

3. Funkce (vlastnosti funkcí, lineární funkce, lineární funkce s absolutními hodnotami) 

4. Kvadratická a lineární lomená funkce 

5. Lineární a kvadratická nerovnice a jejich soustavy 

6. Kvadratické rovnice řešené v R i v K, kvadratické rovnice s parametrem, iracionální 

rovnice. 

7. Lineární rovnice s parametrem, lineární rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami 

8. Exponenciální a logaritmická funkce a funkce inverzní 

9. Exponenciální rovnice a nerovnice 

10. Logaritmické rovnice a nerovnice 

11. Goniometrické funkce a jejich užití v pravoúhlém a obecném trojúhelníku 

12. Goniometrické rovnice a nerovnice 

13. Obvody a obsahy rovinných obrazců – využití Euklidových vět a věty Pythagorovy 

14. Pravidelný n-boký hranol a jehlan – objemy a povrchy  

15. Rotační válec a kužel, koule – objemy a povrchy 

16. Vektory a operace s vektory – lineární kombinace, závislost a nezávislost, skalární 

součin 

17. Matice a determinanty (vlastnosti, hodnost matice, operace s maticemi, výpočet 

determinantu 2. a 3. řádu, Cramerovo pravidlo) 

18. Vzdálenosti v analytické geometrii 

19. Přímka v rovině a prostoru 

20. Polohové vztahy v analytické geometrii (přímka a rovina, dvě roviny, odchylky) 

21. Kružnice a elipsa, vzájemná poloha s přímkou 
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22. Parabola a hyperbola, vzájemná poloha s přímkou 

23. Algebraický a goniometrický tvar komplexních čísel 

24. Aritmetická a geometrická posloupnost 

25. Limita posloupnosti, nekonečná geometrická řada 

26. Kombinatorika 

27. Pravděpodobnost a statistika 

28. Binomická a Moivreova věta 

29. Rovnice a nerovnice s kombinačními čísly a faktoriály 

30. Soustavy n rovnic – různé možnosti řešení, soustavy n nerovnic  

Povolené pomůcky 

✓ Kalkulačka bez grafického displeje 

✓ Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy 

Projednáno v předmětové komisi Ma dne 30. června 2021. 

Schváleno ředitelem školy dne 1. září 2021. 

 Mgr. Miloslav Skuhravý v. r.

 ředitel 
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Ústní zkouška z dějepisu 

povinně volitelná a nepovinná (EL) 

1. Vývoj lidské společnosti v pravěku 

2. Staroorientální státy 

3. Starověké Řecko 

4. Starověký Řím 

5. Raný středověk ve světě 

6. Raný středověk na našem území 

7. Vrcholný a pozdní středověk v Evropě 

8. Český stát ve 12.–15. století 

9. Husitství 

10. Zeměpisné objevy a jejich důsledky; humanismus a renesance 

11. České země v letech 1438–1618 

12. Krize feudalismu a raně buržoazní revoluce 

13. Velká francouzská revoluce a napoleonské války 

14. Osvícenský absolutismus v Rakousku; vývoj v Rakousku do roku 1848 

15. Revoluce 1848 a národně osvobozenecký boj v 19. století 

16. První světová válka 

17. Levicové teorie, nástup komunismu a vývoj v Rusku a SSSR do roku 1939 

18. Fašismus a nacismus 

19. Vznik ČSR a její vývoj 1918–1938 

20. Druhá světová válka 

21. České země v letech 1938–1945; Protektorát Čechy a Morava; protinacistický odboj 

22. Vývoj v poválečném Československu 1945–1948 

23. Svět ve druhé polovině 20. století 

24. Československo v letech 1948–1968 

25. Vývoj v Československu od roku 1968 až do současnosti 

Povolené pomůcky 

✓ Dějepisné atlasy 

✓ Dějepisné mapy 

Projednáno v předmětové komisi SV dne 27. srpna 2021. 

Schváleno ředitelem školy dne 1. září 2021. 

 Mgr. Miloslav Skuhravý v. r. 

 ředitel 
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Ústní zkouška z ekonomiky 

(OA, EL) 

1. Zásobovací činnost podniku 

2. Investiční činnost podniku 

3. Personální činnost podniku 

4. Pracovní poměr 

5. Činnosti v národním hospodářství 

6. Financování podniku  

7. Marketing, průzkum trhu 

8. Nástroje marketingu 

9. Daňová soustava 

10. Daň z příjmů 

11. Daně majetkové, DPH 

12. Živnostenské podnikání 

13. Obchodní korporace 

14. Cenné papíry a burzy 

15. Centrální banka 

16. Činnost obchodních bank 

17. Pojišťovnictví 

18. Management 

19. Mezinárodní obchod a Evropská 

unie 

20. Cestovní ruch 

21. Tržní ekonomika, teorie trhu 

22. Ukazatele vývoje národního 

hospodářství 

23. Veřejné finance a státní rozpočet 

24. Rozpočet domácnosti 

25. Občanské právo 

Povolené pomůcky 

Daňové zákony – v aktuálním znění 

Materiály jako přílohy k jednotlivým otázkám 

Kalkulačka 

Projednáno v předmětové komisi Ek dne 27. srpna 2021. 

Schváleno ředitelem školy dne 1. září 2021. 

 Mgr. Miloslav Skuhravý v. r. 

  ředitel 
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Praktická maturitní zkouška – úkoly ekonomické 

(OA, EL) 

Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie 

1. Účetnictví akciové společnosti 

2. Účetnictví společnosti s ručením omezeným 

3. Daňová evidence 

Obor: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

1. Účetnictví akciové společnosti 

2. Účetnictví společnosti s ručením omezeným 

3. Individuální podnikatel 

Pozn.: Zadání připraví vyučující. 

Povolené pomůcky 

✓ Kalkulačka (nepovolen mobilní telefon) 

✓ Účtový rozvrh   

✓ Daňové zákony v aktuálním znění  

✓ Edice ÚZ – účetnictví podnikatelů, zákon o účetnictví, 

prováděcí vyhláška, české účetní standardy pro podnikatele 

✓ Pracovní manuály programu STEREO  

Pozn.: Jde o vlastní pomůcky žáků, které vyučující zkontrolují. Vyučující připraví náhradní 

sadu povolených pomůcek. 

Projednáno v předmětové komisi Uc dne 27. srpna 2021. 

Schváleno ředitelem školy dne 1. září 2021. 

 Mgr. Miloslav Skuhravý v. r. 

  ředitel 
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Praktická maturitní zkouška 

úkoly z písemné a elektronické komunikace 

(OA, EL) 

1. Písemnosti při uzavírání kupních smluv, předsmluvní a smluvní jednání, plnění 

kupních smluv 

– Poptávka 

– Nabídka nevyžádaná a vyžádaná, úprava nabídky 

– Objednávka – dopisem, formulářová, e-mailem 

– Kupní smlouva 

– Přijetí objednávky – potvrzení/odmítnutí – dopisem, e-mailem 

– Odvolávka a přepravní dispozice, dodací list 

– Návěští zásilky 

2. Písemnosti při vadách plnění kupních smluv 

– Urgence 

– Reklamace, uznání/zamítnutí reklamace 

– Upomínka, předžalobní výzva 

3. Písemnosti managementu, interní písemnosti 

– Pozvánka na pracovní poradu 

– Prezenční listina 

– Zápis z porady 

– Zpráva z pracovní cesty 

– Příkaz vedoucího pracovníka 

– Směrnice, vnitropodnikový předpis, oběžník 

– Osobní dopisy vrcholového managementu – osobní dopis blahopřejný, zvací, 

omluvný, doporučující, kondolenční apod. 

4. Personální písemnosti 

– Žádost o místo 

– Pozvání ke konkurzu 

– Pracovní smlouva 

– Přílohy k pracovní smlouvě – dohoda o odpovědnosti, popis pracovní činnosti, platový 

výměr apod. 

– Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (provedení práce, pracovní 

činnost) 

– Písemná komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

– Skončení pracovního poměru – dohodou, výpovědí, zrušením ve zkušební době, 

uplynutím sjednané doby, okamžité zrušení 

– Pracovní posudek 
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5. Jednoduché právní písemnosti 

– Plná moc, prokura 

– Dlužní úpis 

– Potvrzenka, kvitance 

6. Občanské písemnosti 

– Žádost, občanské podání vůči úřadům, dodavatelských firmám apod. 

– Elektronická komunikace 

Povolené pomůcky: 

✓ Školní počítač 

✓ Připojení k internetu – dle charakteru zadání 

✓ Šablony písemností žáka 

✓ Zákoník práce v platném znění 

✓ Výtah z ČSN 01 6910 Úprava dokumentů psaných textovými procesory 

Projednáno v předmětové komisi PK dne 26. srpna 2021. 

Schváleno ředitelem školy dne 1. září 2021. 

 Mgr. Miloslav Skuhravý v. r. 

  ředitel 
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Ústní zkouška z účetnictví 

povinná (OA) 

1. Účetnictví jako informační systém 

2. Dokumentace 

3. Inventarizace 

4. Dlouhodobý majetek – pořízení 

5. Dlouhodobý majetek – odpisování 

a vyřazení 

6. Zásoby materiálu a zboží 

7. Zvláštní případy účtování zásob 

materiálu a zboží, zásoby vlastní 

činnosti  

8. Krátkodobý finanční majetek 

a peněžní prostředky 

9. Cenné papíry a směnky 

10. Pohledávky 

11. Závazky 

12. Zúčtování se zaměstnanci, 

pohledávky a závazky ke 

společníkům 

13. Zúčtování s finančním úřadem  

– přímé daně 

14. Zúčtování s finančním úřadem  

– nepřímé daně  

15. Kapitálové účty a dlouhodobé 

závazky 

16. Náklady a výnosy 

17. Výsledek hospodaření 

18. Účetní uzávěrka 

19. Účetní závěrka 

20. Rozvaha – majetek a zdroje jeho 

krytí 

21. Daňová evidence 

22. Individuální podnikatel 

23. Vybrané problémy účtování 

v akciové společnosti 

24. Vybrané problémy účtování ve 

společnosti s ručením omezeným 

25. Časové rozlišení nákladů a výnosů 

Povolené pomůcky 

✓ Kalkulačka 

✓ Účtový rozvrh 

✓ Daňové zákony v aktuálním znění 

✓ Edice ÚZ – účetnictví podnikatelů, zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška, české účetní 

standardy pro podnikatele 

✓ Formuláře (hlavní kniha, deník, inventární karta, skladní karta, směnka, zúčtovací 

a výplatní listina, daňové přiznání FO, daňové přiznání PO, přiznání k silniční dani, 

výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow, kalkulační list, peněžní deník, kniha 

pohledávek a závazků, evidence DPH) 

Pozn.: Pomůcky připraví vyučující. 

Projednáno v předmětové komisi Uc dne 27. srpna 2021. 

Schváleno ředitelem školy dne 1. září 2021. 

 Mgr. Miloslav Skuhravý v. r. 

  ředitel  
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Ústní zkouška z účetnictví 

povinně volitelná a nepovinná (EL) 

1. Účetnictví jako informační systém 

2. Dokumentace 

3. Inventarizace 

4. Dlouhodobý majetek – pořízení 

5. Dlouhodobý majetek – odpisování 

a vyřazení 

6. Zásoby materiálu a zboží 

7. Zvláštní případy účtování zásob 

materiálu a zboží, zásoby vlastní 

činnosti  

8. Krátkodobý finanční majetek 

a peněžní prostředky 

9. Cenné papíry a směnky 

10. Pohledávky 

11. Závazky 

12. Zúčtování se zaměstnanci, 

pohledávky a závazky ke 

společníkům 

13. Zúčtování s finančním úřadem 

– přímé daně  

14. Zúčtování s finančním úřadem 

– nepřímé daně  

15. Kapitálové účty a dlouhodobé 

závazky 

16. Náklady a výnosy 

17. Výsledek hospodaření 

18. Účetní uzávěrka 

19. Účetní závěrka 

20. Rozvaha – majetek a zdroje jeho 

krytí  

21. Daňová evidence 

22. Individuální podnikatel 

23. Vybrané problémy účtování 

v akciové společnosti 

24. Vybrané problémy účtování ve 

společnosti s ručením omezeným 

25. Časové rozlišení nákladů a výnosů 

Povolené pomůcky 

✓ Kalkulačka 

✓ Účtový rozvrh 

✓ Daňové zákony v aktuálním znění 

✓ Edice ÚZ – účetnictví podnikatelů, zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška, české 

účetní standardy pro podnikatele 

✓ Formuláře (hlavní kniha, deník, inventární karta, skladní karta, směnka, zúčtovací 

a výplatní listina, daňové přiznání FO, daňové přiznání PO, přiznání k silniční dani, 

výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow, kalkulační list, peněžní deník, kniha 

pohledávek a závazků, evidence DPH) 

Pozn.: pomůcky připraví vyučující. 

Projednáno v předmětové komisi Uc dne 27. srpna 2021. 

Schváleno ředitelem školy dne 1. září 2021. 

 Mgr. Miloslav Skuhravý v. r. 

  ředitel 
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Ústní zkouška z informačních a komunikačních technologií 

povinně volitelná a nepovinná (EL) 

nepovinná (OA) 

1. Historický vývoj prostředků výpočetní techniky 

2. Dnešní druhy počítačů 

3. Základní pojmy informatiky  

4. Možná rizika poškození a zneužití dat, možnosti ochrany  

5. Malware a možnosti ochrany  

6. Komprimace dat  

7. Algoritmizace a programování  

8. Princip práce počítače, hardware, konfigurace  

9. Vstupní periferie  

10. Výstupní periferie  

11. Software, rozdělení programového vybavení PC  

12. Autorské právo, způsob licencování softwaru  

13. Počítačové sítě  

14. Internet a jeho služby 

15. Elektronická komunikace  

16. Vývoj operačních systémů  

17. Ovládání MS-Windows  

18. Organizace a správa dat v počítači  

19. Podstata textových procesorů, principy práce  

20. Základy počítačové typografie  

21. Podstata tabulkových procesorů, principy práce 

22. Podstata databází, principy práce  

23. Podstata prezentačního softwaru, principy práce  

24. Základní pojmy a principy počítačové grafiky  

25. Hygienické aspekty, psychologická a sociální rizika práce s počítači 

Projednáno v předmětové komisi IT dne 26. srpna 2021. 

Schváleno ředitelem školy dne 1. září 2021. 

 Mgr. Miloslav Skuhravý v. r. 

 ředitel 


