
POKYNY K MATURITNÍ ZKOUŠCE 

Z EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ A ÚČETNICTVÍ 

PŘED ZAHÁJENÍM ZKOUŠKY 

Žáci se dostaví do třídy podle vyvěšených seznamů na dveřích. 

Čas zahájení úvodní administrace je nejzazším termínem přítomnosti žáků v učebnách. Pokud se žák dostaví 

do třídy po tomto termínu, je zadavatel zkoušky oprávněn žáka ze zkoušky vyloučit. 

Žáci sedí v lavicích za sebou podle seznamu, v řadě blíže k oknu. První student v seznamu sedí v lavici 

u katedry. Žáci nesmí odkládat svou zkušební dokumentaci na druhou, neobsazenou část lavice. 

Před zahájením zkoušky studenti odloží daňové zákony na volnou část lavice a zadavatel po zahájení zkoušky 

zákony postupně překontroluje. V zákonech nemohou být vepsané žádné texty ani vzorce. Pokud učitel takové 

informace v zákoně najde, nebude ho student u zkoušky používat. Dostane k nahlédnutí zákon školní. 

Žáci smí u zkoušky používat pouze povolené pomůcky: 

 modře píšící propiska 

 tužka, zvýrazňovače, barevné tužky 

 kalkulačka 

 pravítko 

 daňové zákony po kontrole 

 účetní osnova (součást zadání zkoušky) 

Během maturitní zkoušky studenti mohou jíst i pít, jídlo však je umístěno na vedle stojící židli, nikoli na 

lavici. Jídlo si nachystají před zahájením zkoušky. 

Studenti vypnou mobilní telefony, uloží je do tašek, tašky pak uloží v místnosti tak, aby byly co nejblíže 

dveřím (při dřívějším odchodu nebude rušit pracující studenty). 

BĚHEM ZKOUŠKY  

Podle náročnosti zadání je stanovena délka zkoušky na 240 minut. Časy jsou zapsány na tabuli. 10 

minut před koncem dozorující učitel ohlásí zbývající čas. 

Žáci s uzpůsobenými podmínkami zkoušky mají čas navýšen o 25 %, tj. o 60 minut.  

Žáci píší své odpovědi (včetně postupů, výsledek bez postupu nebude uznán) do záznamového archu 

(modrou propiskou, tužkou pouze grafy, jinak dle pokynů u otázek). Pokud na odpověď nestačí vymezený 

prostor, využijí prázdné rubové strany a šipkou naznačí pokračování. 

V každé třídě je k dispozici 1 školní daňový zákon k nahlédnutí, účetní osnovu (čistou) obdrží student zároveň 

se zadáním maturitní práce. 

Použití jiné než povolené pomůcky (např. mobilní telefon, tablet aj.) či další formy nesamostatné práce 

(napovídán, opisování, použití taháků) jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo jako na hrubé porušení 

pravidel maturitní zkoušky a žák bude ze zkoušky vyloučen. 

Student může během zkoušky 2x opustit učebnu z důvodu odchodu na toaletu, doba opuštění učebny cca 

5 minut. Při odchodu student odevzdá všechny listy zadavateli a jeho odchod i příchod je zapsán do Protokolu 

o průběhu zkoušky. 

PO UKONČENÍ ZKOUŠKY 

Jakmile žák ukončí svoji práci, odevzdá zadavateli záznamový arch a podepsanou úvodní stránkou – zadavatel 

zkontroluje kompletnost zadání a jméno zapsané na přední straně.  

 

V Krnově dne 20. října 2020    Mgr. Zdeněk Klein, ředitel 


