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Obor PROFILOVÁ ČÁST Forma zkoušky 

  64-41-L/51 
Podnikání 

povinné zkoušky: 
český jazyk a literatura 
cizí jazyk (AJ – NJ)* 
ekonomika   
právo  
soubor odborných předmětů 
   

  
 ústní zkouška + pís. práce 
 ústní zkouška + pís. práce 
 ústní zkouška 
 ústní zkouška 
 maturitní práce +    
 obhajoba 

max. 2 nepovinné zkoušky 
- z nabídky: 
cizí jazyk (AJ – NJ)**  
účetnictví 
management a marketing 
informační a komunikační technologie 
matematika 

  
 ústní zkouška + pís. práce 
 ústní zkouška 
 ústní zkouška 
 ústní zkouška 
 ústní zkouška 

   *AJ nebo NJ, pokud si žák zvolil ve společné části MZ. 
** Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto  
     jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části. 
 
 
 
 

Obor PROFILOVÁ ČÁST Forma zkoušky 

 
82-41-M/05 

Grafický 
design 

povinné zkoušky: 
český jazyk a literatura 
cizí jazyk (AJ – NJ)* 
dějiny výtvarné kultury 
technická a technologická příprava (ARA, PRO,  
                                                          PÍS, PGT) 
odborné předměty graf. designu 

  
 ústní zkouška + pís. práce 
 ústní zkouška + pís. práce 
 ústní zkouška 
 ústní zkouška 
  
 praktická zkouška 

max. 2 nepovinné zkoušky 
- z nabídky:  
cizí jazyk (AJ – NJ)** 
základy společenských věd 
informační a komunikační technologie 
matematika 

  
  
 ústní zkouška + pís. práce 
 ústní zkouška 
 ústní zkouška 
 ústní zkouška 

   *AJ nebo NJ, pokud si žák zvolil ve společné části MZ. 
** Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto  
     jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části. 
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Obor PROFILOVÁ ČÁST Forma zkoušky 

  66-41-L/01 
Obchodník 

povinné zkoušky: 
český jazyk a literatura 
cizí jazyk (AJ – NJ)* 
ekonomika služeb (EKO + PRA) 
obchodní provoz a zbožíznalství 
účetnictví 

  
 ústní zkouška + pís. práce 
 ústní zkouška + pís. práce 
 ústní zkouška 
 ústní zkouška 
 praktická zkouška 

max. 2 nepovinné zkoušky 
- z nabídky:  
cizí jazyk (AJ – NJ)** 
základy společenských věd 
informační a komunikační technologie 
matematika 

  
 
 ústní zkouška + pís. práce 
 ústní zkouška 
 ústní zkouška 
 ústní zkouška 

   *AJ nebo NJ, pokud si žák zvolil ve společné části MZ. 
** Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto  
     jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části. 
 
 
 
 
 

Obor PROFILOVÁ ČÁST Forma zkoušky 

69-41-L/01 
Kosmetické 

služby 

povinné zkoušky: 
český jazyk a literatura 
cizí jazyk (AJ – NJ)* 
kosmetika 
zdravověda 
kosmetická péče (ODV) 

  
 ústní zkouška + pís. práce 
 ústní zkouška + pís. práce 
 ústní zkouška 
 ústní zkouška 
 praktická zkouška 

max. 2 nepovinné zkoušky 
- z nabídky:  
cizí jazyk (AJ – NJ)** 
základy společenských věd 
informační a komunikační technologie 
matematika 

  
  
 ústní zkouška + pís. práce 
 ústní zkouška 
 ústní zkouška 
 ústní zkouška 

   *AJ nebo NJ, pokud si žák zvolil ve společné části MZ. 
** Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto  
     jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části.     
 
 
Dne 30. srpna 2021 
Nabídku profilových zkoušek MZ určil: 
 
 
 
                                                                                         ……………………………….. 
                                                                                          Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA 
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