
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690,  

příspěvková organizace 

AGROPODNIKÁNÍ (41-41-M/01)   

zaměření: Ekonomika a podnikání 

 

ŠKOLNÍ ROK: 2019/2020                TŘÍDA: 4.A 

Profilová část maturitní zkoušky: 

 

A.  zkouška povinná (2 předměty) 

 1)  VOP  - Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 

   (z odborných předmětů: rostlinná výroba, živočišná výroba, ekonomika, účetnictví,   

   podnikání, ekologie, praxe) 

 2)  žák si volí jeden předmět či soubor předmětů 

  a) ZPŘ - zemědělské předměty (rostlinná výroba, živočišná výroba)  

                - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

  b)  EKO - ekonomické předměty - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

B.  zkouška volitelná (1 předmět) 

 3)  žák si volí jeden předmět či soubor předmětů 

  a) ANJ  - anglický jazyk - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

  b) SVZ  - společenskovědní základ  

    - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

  c) IKT  - informační a komunikační technologie   
        - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

  d) MAT - matematika - ústní maturitní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

  e) BIO  - biologie - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

  f) ZPŘ  - zemědělské předměty (rostlinná výroba, živočišná výroba)  

     - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  

  g) EKO - ekonomické předměty - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

   

 4)  nepovinná zkouška - žák si může zvolit jeden až dva předměty či soubor předmětů 

  a) ANJ  - anglický jazyk - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

  b) SVZ  - společenskovědní základ  

      - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

  c) IKT  - informační a komunikační technologie  

    - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

  

Žádný předmět či soubor předmětů se nesmí opakovat v žádné části maturitní zkoušky. 

 

 

Roudnice n. L.   1. 9. 2019         

 

 

 



 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690,  

příspěvková organizace 
 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (23-45-M/01) 

 

 

ŠKOLNÍ ROK: 2019/2020              TŘÍDA: 4.D 

 

 
Profilová část maturitní zkoušky: 

 

A.  zkouška povinná (2 předměty) 

 1)  VOP - Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 

     (z odborných předmětů: silniční vozidla, silniční doprava, ekonomika, praxe) 

 2)  SIV  - silniční vozidla - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

B.  zkouška volitelná (1 předmět) 

 3)  žák si volí jeden předmět 

  a) ANJ  - anglický jazyk - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

  b) IKT  - informační a komunikační technologie - ústní zkouška před zkušební maturitní  

         komisí 

  c) MAT - matematika - ústní maturitní zkouška před zkušební maturitní komisí 

  d) SID  - silniční doprava - ústní maturitní zkouška před zkušební maturitní komisí 

  

 4)  nepovinná zkouška - žák si může zvolit jeden až dva předměty  

  a) ANJ  - anglický jazyk - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

  b) IKT - informační a komunikační technologie  - ústní zkouška před zkušební maturitní 

         komisí 

   

 

Žádný předmět či soubor předmětů se nesmí opakovat v žádné části maturitní zkoušky. 

 

 

 

Roudnice n. L.   1. 9. 2019        

 

 

 

  



 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690,  

příspěvková organizace 

EKONOMICKÉ LYCEUM (78-42-M/02) 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020        TŘÍDA: 4.E 

 

Profilová část maturitní zkoušky: 

Žák koná povinně tři zkoušky. 

A.  zkouška povinná (2 předměty) 

 1) VOP  - Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí  

(z odborných předmětů: ekonomika, financování, účetnictví, praxe) 

 2)  žák si volí jeden ze dvou předmětů či soubor předmětů 

  a) EKO - ekonomické předměty - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

  b)  SVZ  - společenskovědní základ (psychologie, právo)  

   - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

B.  zkouška volitelná (1 předmět) 

 3)  žák si volí jeden předmět či soubor předmětů 

  a) ANJ  - anglický jazyk - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

  b) NEJ - německý jazyk - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí    

    

  c) SVZ  - společenskovědní základ (psychologie, právo)  

      - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

  d) IKT  - informační a komunikační technologie - ústní zkouška před zkušební maturitní        

       komisí 

  e)  MAT - matematika - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

  f)  EKO - ekonomické předměty - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

  g) FIN  - financování - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

  h) UCT  - účetnictví - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 4) nepovinná zkouška - žák si může zvolit jeden až dva předměty či soubor předmětů, které  

   nekonal povinně v profilové části maturitní zkoušky: 

  a) ANJ - anglický jazyk - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

  b)  NEJ  - německy jazyk - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

           (žák volí vždy jiný cizí jazyk, než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné  

        části maturitní zkoušky) 

 

 c) SVZ  - společenskovědní základ (psychologie, právo)  

- ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

  d) IKT  - informační a komunikační technologie - ústní zkouška před zkušební maturitní   

         komisí 

Žádný předmět či soubor předmětů se nesmí opakovat v žádné části maturitní zkoušky. 

 

Roudnice n. L.   1. 9. 2019        


