PODNIKÁNÍ (64-41-L/51)
MATURITNÍ ZKOUŠKA
SPOLEČNÁ ČÁST

ROK

2020

MATURITNÍ ZKOUŠKA PROFILOVÁ ČÁST

2 povinné zkoušky:
český jazyk a literatura (komplexní zkouška),
cizí jazyk* (komplexní zkouška)
nebo matematika (didaktický test)

3 povinné zkoušky:
ekonomika (ústní zkouška),
management a marketing (ústní zkouška),
účetnictví (praktická zkouška)

max. 2 nepovinné zkoušky:
cizí jazyk (komplexní zkouška),
matematika (didaktický test)

max. 2 nepovinné zkoušky:
anglický jazyk (ústní zkouška),
informační a komunikační technologie (ústní
zkouška)

Žák podává k maturitní zkoušce přihlášku nejpozději do 2. 12. 2019 pro jarní zkušební období, nejpozději do 25. 6. 2020 pro podzimní zkušební
období.
Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části vlastní seznam 20 literárních děl.
Žák odevzdá vlastní seznam do 31. 3 2020 pro jarní zkušební období, do 30. 6. 2020 pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák
do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu
literárních děl.
* anglický, německý (žák může konat zkoušku z cizího jazyka, který se ve škole vyučuje)
komplexní zkouška se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky

17. 9. 2019

Mgr. Josef Ležal v. r.
ředitel školy

FOTOGRAF (34-56-L/01)
MATURITNÍ ZKOUŠKA
SPOLEČNÁ ČÁST

ROK

2020

MATURITNÍ ZKOUŠKA PROFILOVÁ ČÁST

2 povinné zkoušky:
český jazyk a literatura (komplexní zkouška),
cizí jazyk* (komplexní zkouška)
nebo matematika (didaktický test)

3 povinné zkoušky:
fotografie (ústní zkouška),
digitální fotografie (ústní zkouška),
odborný výcvik (praktická zkouška)

max. 2 nepovinné zkoušky:
cizí jazyk (komplexní zkouška),
matematika (didaktický test)

max. 2 nepovinné zkoušky:
anglický jazyk (ústní zkouška),
informační a komunikační technologie (ústní
zkouška)

Žák podává k maturitní zkoušce přihlášku nejpozději do 2. 12. 2019 pro jarní zkušební období, nejpozději do 25. 6. 2020 pro podzimní zkušební
období.
Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části vlastní seznam 20 literárních děl.
Žák odevzdá vlastní seznam do 31. 3 2020 pro jarní zkušební období, do 30. 6. 2020 pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák
do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu
literárních děl.
* anglický, německý (žák může konat zkoušku z cizího jazyka, který se ve škole vyučuje)
komplexní zkouška se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky

17. 9. 2019

Mgr. Josef Ležal v. r.
ředitel školy

KOSMETICKÉ SLUŽBY (69-41-L/01)
MATURITNÍ ZKOUŠKA
SPOLEČNÁ ČÁST

ROK

2020

MATURITNÍ ZKOUŠKA PROFILOVÁ ČÁST

2 povinné zkoušky:
český jazyk a literatura (komplexní zkouška),
cizí jazyk* (komplexní zkouška)
nebo matematika (didaktický test)

3 povinné zkoušky:
kosmetika (ústní zkouška),
zdravověda (ústní zkouška),
odborný výcvik (praktická zkouška)

max. 2 nepovinné zkoušky:
cizí jazyk (komplexní zkouška),
matematika (didaktický test)

max. 2 nepovinné zkoušky:
anglický jazyk (ústní zkouška),
informační a komunikační technologie (ústní
zkouška)

Žák podává k maturitní zkoušce přihlášku nejpozději do 2. 12. 2019 pro jarní zkušební období, nejpozději do 25. 6. 2020 pro podzimní zkušební
období.
Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části vlastní seznam 20 literárních děl.
Žák odevzdá vlastní seznam do 31. 3 2020 pro jarní zkušební období, do 30. 6. 2020 pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák
do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu
literárních děl.
* anglický, německý (žák může konat zkoušku z cizího jazyka, který se ve škole vyučuje)
komplexní zkouška se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky

17. 9. 2019

Mgr. Josef Ležal v. r.
ředitel školy

