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Změnový list 
 

Verze Změněná část, popis změny 

 

2.4 
3.8. Způsob ukončení vzdělávání 
Přesun písemných prací a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky do 
profilové části maturitní zkoušky 
zákon č. 349/2020 Sb. – novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. 
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Platnost změn: od 1. 10. 2020 
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Identifikační údaje 
 

 
Předkladatel:  

název školy: Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 

REDIZO: 600008754 

IČ 00668079 

adresa školy: U Sladovny 671, 38816 Blatná 

ředitel: Ing. Miroslav Čapek 

koordinátor ŠVP: Ing. Lubomír Prokop 

kontakty:  

telefon: 383 412 320 

e-mail: skola@soublatna.cz 

www: www.soublatna.cz 

fax: 383 412 328 

Zřizovatel:  

zřizovatel: Jihočeský kraj 

adresa zřizovatele: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

Vzdělávací program:  

název ŠVP: Podnikání 

kód a název oboru: 64–41–L/51 Podnikání 

stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka studia: 2 roky 

forma vzdělávání: denní 

platnost ŠVP: od 1. 10. 2020 

verze: 2.4 
 
 
 
 
 
 
 

 
datum schválení podpis ředitele školy 

mailto:skola@soublatna.cz
http://www.soublatna.cz/
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3.8. Způsob ukončení vzdělávání 

Vzdělávání v oboru Podnikání se ukončuje maturitní zkouškou. 
 
Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou a dalšími souvisejícími 
právními předpisy v platném znění a zákonem 349/2020 Sb. 
 
Maturitní zkouška se skládá ze společné části a z profilové části. Zadání, obsah a hodnocení společné 
části je organizováno a hodnoceno Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, obsah, zadání a 
hodnocení profilové části je zajišťováno školou. 
 
Od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního zkušebního období 2021) dochází k omezení zkoušek společné 
části maturitní zkoušky pouze na didaktické testy a k převedení písemných prací a ústních zkoušek 
společné části maturitní zkoušky do profilové části maturitní zkoušky.  
Pro obor vzdělání Podnikání, který je ukončen maturitní zkouškou, budou od jarního zkušebního období 
roku 2021 povinné ve společné části pouze 2 zkoušky (1. český jazyk a literatura, 2. žák volí mezi cizím 
jazykem a matematikou). 
Písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka je zařazena do profilové (tedy 
školní) části maturitní zkoušky.  
 

 

Struktura povinné maturitní zkoušky 

 
Společná část 

Český jazyk – didaktický test 

volitelně 1 z předmětů: 

Německý jazyk / Anglický jazyk / Matematika – 
didaktický test 

 
 
 

Profilová část - povinná 

předmět zvolený ve společné části: 

Český jazyk / Německý jazyk / Anglický jazyk – 
písemná práce, ústní zkouška 

Maturitní práce s obhajobou 

Praktická zkouška z účetnictví a zpracování 

dokumentů na PC 

Ústní zkouška z odborných předmětů 

Profilová část - nepovinná 
Ústní zkouška ze Základů společenských věd 

(Občanská nauka, Psychologie, Filozofie) 

 
 


