OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín
příspěvková organizace

MATURITNÍ ZKOUŠKY
školní rok 2018/2019
Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie – třídy 4.B, 4.C (1. skupina)
SPOLEČNÁ

I.

Č Á S T (státní)

Zkouška

Forma zkoušky

Český jazyk a literatura
1. část
2. část
3. část

didaktický test (75 minut)
písemná práce (110 minut), povolená pomůcka – Pravidla českého pravopisu
ústní zkouška před komisí (15 minut), příprava 20 minut

Ze zveřejněného školního seznamu literárních děl (www.obaka-cestesin.cz) si žák vybírá 20 literárních děl.
Seznam odevzdá ředitelce školy nejpozději do 31. března. Škola připraví pracovní listy k dílům ze seznamu
děl, pro ústní zkoušku společné části si žák losuje před zkušební komisí číslo pracovního listu.
Cizí jazyk
1. část

didaktický test (100 minut z toho 40 minut tvoří poslechová část a 60 minut část
ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti)
písemná práce (60 minut), povolená pomůcka - slovník
ústní zkouška před komisí (15 minut), příprava 20 minut

2. část
3. část
nebo
Matematika

didaktický test (120 minut), povolené pomůcky – tabulky, rýsovací potřeby,
kalkulačka bez grafických funkcí

I.

PROFILOVÁ

Č Á S T (školní)

Zkouška

Forma zkoušky

Praktická zkouška z odborných předmětů

praktická zkouška, písemná zkouška (na PC 240 minut)

Ekonomika

ústní zkouška před komisí, 21 témat,
příprava 15 minut

Účetnictví

ústní zkouška před komisí, 20 témat,
příprava 15 minut

Hodnocení praktické maturitní zkoušky:
Počet bodů
80,00 – 69,60
69,59 – 59,20
59,19 – 48,00
47,99 – 36,00
35,99 a méně

% vyřešených úloh
87
74
60
45
44

Návrh známky
1
2
3
4
5

1. část UPC – maximální počet bodů 40
2. část INT – maximální počet bodů 30
3. část PEK – maximální počet bodů 10
Celkem 240 minut, maximální počet bodů 80.
Žák musí získat z každé jednotlivé části (UPC, INT, PEK) minimálně 40% bodů, v opačném případě
u praktické maturitní zkoušky neuspěl. Minimální počty bodů jsou:
z UCE-UPC 16 bodů, z INT 12 bodů, z PEK 4 body.
Žáci, kteří žádají o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (specifické poruchy učení a ostatní),
odevzdají s přihláškou k maturitě (do 1. prosince pro jarní termín) ředitelce školy posudek z pedagogickopsychologické poradny. Posudek obsahuje návrh úprav podmínek, dále výčet kompenzačních pomůcek
a doporučení rozsahu a formy případné asistence.
Termíny:
Písemné práce z ČJL a cizího jazyka
uzávěrka klasifikace za 2. pololetí
praktická maturitní zkouška
společná část MZ
ústní zkoušky

V Českém Těšíně dne 27. 9. 2018

Ing. Kristina Bončková v. r.
ředitelka školy

10. 4. a 11. 4. 2019
23. 4. 2019 (do 12:00 hod.)
26. 4. 2019
2. – 10. 5. 2019
27. – 31. 5. 2019

