
KRITÉRIA PÍSEMNÉ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ODBORNÝCH 
PŘEDMĚTŮ 

 
Písemná zkouška z odborných předmětů pro obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání se 
skládá ze dvou částí podle zaměření: 
Firemní management a právo – účetnictví a odborné předměty (právo, obchodní 
korespondence, ekonomické výpočty) 
Sportovní management – účetnictví a odborné předměty (marketing a management 
sportovních aktivit, obchodní korespondence, turistika a sporty v přírodě) 
V případě, že žák některou část zkoušky z dané skladby (i dílčí) nevykonal úspěšně, koná 
v opravném termínu celou zkoušku znovu.  

 
ZAMĚŘENÍ: 
Sportovní management  
 
I. ÚČETNICTVÍ 
Písemná zkouška v části Účetnictví sestává ze souvislého příklad, který je hodnocen body za 
jednotlivé účetní operace. Maximální počet dosažených bodů je 60, s celkovou váhou 
závěrečného hodnocení 60 %. 
 
II. PROJEKT  
Písemná praktická zkouška v části Odborné předměty sestává z řešení dílčích operací v rámci 
zadaného projektu, které jsou hodnoceny body za jednotlivé operace, jejichž váha při 
hodnocení je rozdílná. Maximální počet dosažených bodů je 40, s celkovou váhou závěrečného 
hodnocení 40 %. 

 
Náplň: Organizace jednodenní sportovní akce dle zadání 
 
Studenti na základě zadaných údajů vytvoří podklady potřebné pro organizování jednodenní 
sportovní akce v rámci jednotlivých etap plánování a zabezpečení akce: 
 

1. Plán akce – název, místo (včetně zdůvodnění, výhody, nevýhody), termín 
(zdůvodnění), předpokládaný počet účastníků (včetně určení geografického dosahu), 
právní zabezpečení (povolení, záštita), (6 b.) 

2. Personální zajištění akce a personální povinnosti – organizační struktura, tým lidí, 
jejich úkoly a termíny splnění vzhledem k akci (6 b.) 

3. Harmonogram akce – pravidla soutěže, typ závodu (vypsané kategorie), přihlašování 
a prezentace účastníků, technické a finanční zajištění, startovné, ceny, časový 
harmonogram soutěže (6 b.) 

4. Rozpočet akce – předběžná kalkulace, vyhodnocení (6 b.) 
5. SWOT analýza akce – cílem je vyhodnotit a eliminovat slabé stránky a hrozby (6 b.) 
6. Dopis – navazující korespondence (6 b.) 
7. Propagace akce – způsoby, zajištění, financování (4 b.) 

  

Bodové hodnocení za části I a II bude převedeno na výsledné % hodnocení stupněm 
prospěchu, a to následovně: 



 

 
procentuální hodnocení Klasifikační stupeň 

100 – 91 výborný 

90 – 81 chvalitebný 

80 – 65 dobrý 

64 - 50 dostatečný 

49 a méně nedostatečný 
  

Předmět Min./max. počet bodů 

1)   Účetnictví 50/100 

2)   Projekt 20/40 

 
 
Výsledné  hodnocení  praktické  zkoušky  z odborných  předmětů  stupněm prospěchu je stanoveno
váhou  jednotlivých  částí,  přičemž  v případě  průměru s hodnotou 0,5 za celým číslem dochází k 
zaokrouhlení směrem nahoru.   
 
ZAMĚŘENÍ: 
Firemní management a právo 
 
I. ÚČETNICTVÍ 
Písemná zkouška v části Účetnictví sestává ze souvislého příklad, který je hodnocen body za 
jednotlivé účetní operace. Maximální počet dosažených bodů je 70, s celkovou váhou 
závěrečného hodnocení 70 %. 
 
 
II. ODBORNÉ EKONOMICKÉ PŘEDMĚTY  
Písemná praktická zkouška v části Odborné předměty sestává z řešení dílčích operací v rámci 
zadaného projektu, které jsou hodnoceny body za jednotlivé operace, jejichž váha při 
hodnocení je rozdílná. Maximální počet dosažených bodů je 30, s celkovou váhou závěrečného 
hodnocení 30 %. 

 
Studenti na základě zadaných údajů zpracují jednotlivé úkoly bloku OP: 
 
1) Právo – test právních znalostí a dovedností (10 b.) 
2) Daňové přiznání – zpracování daňového příkladu do příslušného formuláře       
       (14 b.) 
3) Obchodní korespondence – vypracování příslušného obchodního dopisu do     
    předepsané předlohy (6 b.) 

 
Bodové hodnocení za části I a II bude převedeno na výsledné % hodnocení stupněm 
prospěchu, a to následovně: 
 



procentuální hodnocení Klasifikační stupeň 

100 – 91 výborný 

90 – 81 chvalitebný 

80 – 65 dobrý 

64 - 50 dostatečný 

49 a méně nedostatečný 

  
 

Předmět Min./max. počet bodů 

1)   Účetnictví 50/100 

2)   Odborné předměty 15/30 

 
 
Výsledné  hodnocení  praktické  zkoušky  z odborných  předmětů  stupněm prospěchu je stanoveno  váhou  je
dnotlivých  částí,  přičemž  v případě  průměru s hodnotou 0,5 za celým číslem dochází k zaokrouhlení směrem 
nahoru. 
 
 
 
 
 
 

Ve Zlíně 20.9.2021         Mgr. David Martinek 
          ředitel školy 
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