Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.

Podmínky konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky
Český jazyk a literatura

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož
minimální rozsah je 250 slov.
Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání.
Při konání písemné práce může žák použít Pravidla českého pravopisu.
Ředitel školy stanoví 4 zadání, která budou žákům zpřístupněna bezprostředně před
zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.
Zadání písemné práce jsou pro všechny obory vzdělávání stejná (4.A, 4.A1, 4.EP).
Písemnou práci konají všichni žáci ve stejný den a čas.

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí
Žák si vylosuje číslo pracovního listu podle svého žákovského seznamu literárních děl.
Žákovský seznam literárních děl obsahuje 20 děl.
Délka trvání: příprava ke zkoušce trvá 15 min, ústní zkouška trvá nejdéle 15 min.

Cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk)
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v minimálním rozsahu
200 slov.
Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání.
Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.
Ředitel školy stanoví pro konkrétní cizí jazyk 3 zadání, která budou žákům zpřístupněna
bezprostředně před zahájením zkoušky.
Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí
text k zadání.
Zadání písemné práce jsou pro všechny obory vzdělávání stejná (4.A, 4.A1, 4.EP).
Písemnou práci konají všichni žáci ve stejný den a čas.

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní se uskutečňuje formou řízeného
rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího zadání ke konkrétnímu tématu, jehož
součástí jsou i otázky ověřující znalost odborné terminologie vztahující se k odbornému
zaměření školy.
Délka trvání: příprava ke zkoušce trvá 15 min, ústní zkouška trvá nejdéle 15 min.
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Obhajoba maturitní práce
Příprava k obhajobě maturitní práce trvá 5 minut. Obhajoba maturitní práce trvá 15 minut.

Praktická maturitní zkouška z účetnictví (4.EP)
Praktická maturitní zkouška z účetnictví trvá 360 minut.
Skládá se ze 4 částí:
1. část: komplexní zpracování účetnictví firmy na PC, včetně daňových přiznání
2. část: zpracování daňové evidence na PC, včetně daňových přiznání
3. část: testové otázky
4. část: účetní případy.

V Obratani 27. 10. 2021

Mgr. František Vostarek
ředitel škol
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