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Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 
(jarní a podzimní zkušební období) 

 
Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium 
ŠVP: Gymnázium – živé jazyky  
 
Státní část MZk 
DT – z českého jazyka a literatury  
         z cizího jazyka, nebo z matematiky 
 
Profilová část MZk 
PP a ÚZ z českého jazyka a literatury  
PP a ÚZ z cizího jazyka, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk 
 
a další dvě povinné zkoušky  
 
1. Překladatelství a tlumočnictví 
forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
 
2. Dějepis, Biologie, Základy společenských věd, Další cizí jazyk (FRJ, ITJ, NEJ, SPJ),  
Anglický jazyk (u žáků, kteří z ANJ nematurují ve společné části MZ), Matematika, Chemie – z nabídky si 
žák vybere 1 předmět 
forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, v případě Dalšího cizího jazyka žák koná i 
písemnou práci 
 
Nepovinné zkoušky  
• Další cizí jazyk (FRJ, ITJ, NEJ, SPJ)  
• Dějepis 
• Biologie 
• Základy společenských věd 
• Anglický jazyk (u žáků, kteří z ANJ nematurují ve společné části MZ)  
• Chemie 
forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, v případě Dalšího cizího jazyka žák koná i 
písemnou práci 
 
Žák podává přihlášku k jarnímu zkušebnímu termínu MZk nejpozději 1. 12. 2021 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 13. září 2021                               
 

                 Ing. Josef Krčil, v. r. 
              ředitel školy 
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Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 
(jarní a podzimní zkušební období) 

 
Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
ŠVP: Public Relations, média a marketingová komunikace  
 
Státní část MZk 
DT – z českého jazyka a literatury  
         z cizího jazyka, nebo z matematiky 
 
Profilová část MZk 
PP a ÚZ z českého jazyka a literatury  
PP a ÚZ z cizího jazyka, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk 
 
a další dvě povinné zkoušky  
 
1. Soubor odborných předmětů 
forma zkoušky: praktická zkouška 
 
2. Ekonomika, Účetnictví, Marketing a marketingová komunikace – z nabídky si žák vybere 1 předmět 
forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
- z nabídky si žák vybere 1 předmět  

 
 
Nepovinné zkoušky  
• Ekonomika 
• Účetnictví 
• Marketing a marketingová komunikace 
forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 
 
 
 

 
Žák podává přihlášku k jarnímu zkušebnímu termínu MZk nejpozději 1. 12. 2021 
 
 

 
 
 

 
V Pardubicích dne 13. září 2021            

 
                                    Ing. Josef Krčil, v. r. 

         ředitel školy 
 
 
 

http://www.oa.chrudim.cz/dokumenty/2011_2012_temata_pro_ustni_casti_ekonomika.doc
http://www.oa.chrudim.cz/dokumenty/2011_2012_temata_pro_ustni_casti_ucetnictvi.doc

