Maturitní témata
1. povinná profilová zkouška – praktická
RVP:
ŠVP:
Třída:
Školní rok:

Podnikání, 64 – 41 – L / 51
Podnikání, 64 – 41 – L / 51
3.P
2018/2019 – řádný

Zkušební období:

jarní 2019, podzimní 2019

Předměty:

Písemná a elektronická komunikace
Ekonomika podniku
Praktická cvičení
Účetnictví

Části zkoušky:
I.

Písemná a elektronická komunikace
 Obchodní dopis – poptávka, nabídka, reklamace, odpověď na poptávku, odpověď na
nabídku, žádost o místo, motivační dopis, výpověď

II.

Ekonomické předměty (ekonomika podniku, ekonomika podniku – EBC*L, praktické
činnosti, praktické činnosti – PL, praktciká cvičení v ekonomice – EBC*L, účetnictví,
účetnictví – EBC*L)
1. Účetnictví (rozvaha, podnikový účtový rozvrh, účetní operace finančních prostředků,
pořízení materiálu a dlouhodobého majetku)
2. Základní ekonomické pojmy – mikro a makroekonomie, ekonomické otázky, životní
úroveň, statky, služby, potřeby, ekonomické systémy, reálná a nominální mzda,
výrobní faktory, práce, hospodářský proces a jeho fáze
3. Trh a jeho subjekty – druhy a rozdělení trhů, privatizace, restituce, tržní subjekty,
konkurence a její druhy, poptávka a nabídka – grafy, vlivy,
4. Podnikání – podnikatelský záměr, zakladatelský rozpočet, swot analýza, vznik a zánik
podniku, jednání jménem podniku, podnikání jednotlivců, OSVČ, živnosti
5. Obchodní společnosti – jejich rozdělení a charakteristika, neziskové organizace,
státní podniky, družstva, příspěvkové organizace
6. Majetek podniku – rozdělení majetku, pořízení, evidence, odepisování majetku,
reprodukce majetku, způsoby financování majetku
7. Finanční analýza podniku – likvidita, rentabilita, analýza zadluženosti, cash flow, bod
zvratu, kritické množství, rychlost obratu zásob a pohledávek, doba obratu, analýza
zadluženosti
8. Personální činnosti podniku – mzda a její zákonné odvody, výpočet mzdy, získávání a
nábor zaměstnanců, péče o zaměstnance, vzdělávání a další personální činnosti
podniku
9. Daňová soustava – druhy a charakteristika daní
10. Finanční trh – kapitálový a peněžní trh, HDP, HNP, inflace, zaměstnanost a
nezaměstnanost, státní rozpočet, cenné papíry
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Projednáno a schváleno členy předmětové komise 2 a 1
Titul, jméno a příjmení

Podpis

Datum

Ing. Andrea Kovardinská
Ing. Jiřina Procházková
Bc. Jan Chylo
Ing. Jana Düringerová
Ing. Miloslava Brožíková
Mgr. Petra Geňo

Správnost zkontrolována zástupkyní ředitele školy
Titul, jméno a příjmení

Podpis

Datum

Podpis

Datum

Ing. Jana Düringerová
Schváleno ředitelem školy
Titul, jméno a příjmení
Mgr. Vlastimír Sunek
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