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V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a podle vyhlášky č. 177/2009 

Sb., ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 173/2014 Sb.), stanovil ředitel 

školy nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní 

zkoušky ve školním roce 2022-2023 takto:  

Nástavbový obor 64-41-L/51 Podnikání (dálkové studium) 

4 povinné zkoušky profilové části: 

• Český jazyk a literatura 

  

➢ písemná práce – 5 témat stanovených ředitelem školy; minimální rozsah 

250 slov, délka 140 minut včetně času na volbu zadání, možnost použít 

pravidla českého pravopisu 

➢ ústní zkouška před zkušební maturitní komisí; 25 literárních děl ze 

zveřejněného školního seznamu a okruhu témat 

• Cizí jazyk  

➢ písemná práce – 1 téma stanovené ředitelem školy; minimální rozsah 200 

slov, délka 90 minut včetně na volbu zadání, možnost použít překladový 

slovník 

➢ ústní zkouška před zkušební maturitní komisí; 20 témat 

• Ekonomika, management a marketing  

➢ ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – vychází z předmětů 

Management a marketing a ekonomika 

 

• Řešení modelových situací v malých a středních firmách 

 

➢ praktická zkouška, písemnou formou, délka 300 minut -  vychází z 

předmětu Účetnictví a daně 
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Studijní obor 69-41-L/01 Kosmetické služby 

5 povinných zkoušek profilové části: 

• Český jazyk a literatura  

 

➢ písemná práce – 5 témat stanovených ředitelem školy; minimální rozsah 

250 slov, délka 140 minut včetně času na volbu zadání, možnost použít 

pravidla českého pravopisu 

➢ ústní zkouška před zkušební maturitní komisí; 25 literárních děl ze 

zveřejněného školního seznamu a okruhu témat 

• Cizí jazyk  

➢ písemná práce – 1 téma stanovené ředitelem školy; minimální rozsah 200 

slov, délka 90 minut včetně na volbu zadání, možnost použít překladový 

slovník 

➢ ústní zkouška před zkušební maturitní komisí; 20 témat 

 

• Kosmetika 
  

➢ ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – vychází z předmětů 

Kosmetika a Materiály 
 

• Zdravověda  

 

➢ ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – vychází z předmětu 

Zdravověda 

 

 

• Kosmetická péče 

  

➢ praktická zkouška – vychází z předmětu Kosmetická péče; délka trvání    

7 hodin  
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Společná část maturitní zkoušky  

Ve školním roce 2022-2023 se bude skládat z povinné zkoušky z českého jazyka 

a literatury a povinné zkoušky z cizího jazyka nebo povinné zkoušky 

z matematiky formou didaktického testu. Ve společné části maturitní zkoušky je 

dále možné konat maximálně 2 nepovinné zkoušky z nabídky: matematika, cizí 

jazyk. 

 

 

 

 

         Mgr. Drahomír Krbec 

         ředitel školy 
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