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Pokyn ředitele č. 8 / 2018-2019 
 
 
 

Skladba praktické maturitní zkoušky a stanovení jednotných 
kritérií pro klasifikaci praktické maturitní zkoušky podle za-

měření ve školním roce 2018/2019 
 
V souladu s vyhláškou č.177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 
18 odst. 1, navrhuji následující způsob hodnocení praktické zkoušky u oboru Ekonomi-
ka a podnikání 63-41-M/01 následovně: 
 
Praktická zkouška se koná písemnou formou, a to v jednom dni. Termín praktické pí-
semné zkoušky je stanoven pokynem ředitele školy. Délka konání praktické zkoušky je 
stanovena na 300 minut. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bude zkouška 
navýšena na základě platného doporučení školského poradenského zařízení. 
Pro úspěšné složení praktické maturitní zkoušky je třeba, aby byl žák úspěšný z obou 
částí. Výsledná známka se určí jako vážený průměr známek z písemné zkoušky 
z účetnictví a odborných předmětů s váhou účetnictví 60%, odborné předměty 40%.  
V případě hodnocení z jedné části praktické písemné zkoušky známkou nedostatečně 
je žák hodnocen celkově z praktické písemné zkoušky známkou „neprospěl“. V tomto 
případě opakuje celou písemnou praktickou maturitu v podzimním termínu. 

 
Skladba praktické maturitní zkoušky 

Obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 
Zaměření:  ŘÍZENÍ FIREM 
1) účetnictví – účetní případy 
2) odborné předměty  - vyplnění daňového přiznání 
     - právní případ 
   - obchodní korespondence – obchodní dopis 
 
Obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 
Zaměření: ROZŠÍŘENÁ VÝUKA CIZÍCH  JAZYKŮ 
1) účetnictví – účetní případy 
2) odborné předměty – didaktický test s poslechem z německého jazyka 
             - písemná práce – slohový útvar  
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Jednotná kritéria pro klasifikaci praktické písemné maturitní zkoušky 

podle zaměření 
 

obor:   Ekonomika a podnikání  
zaměření:  Řízení firem  
Třída:   4. A 
 
Složení zkoušky: 

 
Předmět 

1) Účetnictví 

2) Odborné předměty 

 
 

procentuální hodnocení Klasifikační stupeň 

100 – 88 výborně 

87 – 74 chvalitebně 

73 – 55 dobře 

54 – 41 dostatečně 

40 a méně nedostatečně 

 
obor:   Ekonomika a podnikání  
zaměření:  Rozšířená výuka cizích jazyků  
Třída:   4. A 
Složení zkoušky: 

 
Předmět 

3) Účetnictví 

4) Rozšířená výuka cizích jazyků – druhý cizí jazyk (německý jazyk) 

 
procentuální hodnocení Klasifikační stupeň 

100 – 88 výborně 

87 – 74 chvalitebně 

73 – 55 dobře 

54 – 41 dostatečně 

40 a méně nedostatečně 

 
 
 
Zlín  10.1.2019 

        Mgr. David Martinek 
                 ředitel školy  
  
 
 
 
Rozdělovník:   ZŘ, TU, Isborovna, vývěska 

 


