OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

1. Australia and New Zealand
2. USA and cities in the USA
3. UK, London
4. Education in the UK, USA, CR
5. Holidays and Celebrations in the UK, USA, CR
6. Canada
7. William Shakespeare - life and work (one play - Romeo and Juliet, Hamlet...)
8. Czech and British Cuisine
9. The Czech Republic (general information, interesting places, climate, cities, traditional products,
Czech

personalities, Unesco heritage...)

10. My region, Brno
11. Travelling (means of transport)
12. Culture, entertainment
13. Shopping and Services
14. Health and body care
15. Everyday Life
16. Job and occupation
17. Hobbies and free time activities
18. Environment
19. Prague
20. Massmedia, science and technology

SOŠ MORAVA, o. p. s., Brno, Řehořova 5

Maturitní okruhy z Ekonomiky 2021/2022
Obchodní akademie – denní studium
1 Základní ekonomické pojmy
2 Trh a jeho zákony
3 Firmy a jejich právní formy
4 Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích
5 Obchodní společnosti a družstva
6 Výrobní činnost podniku
7 Marketing
8 Zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem
9 Zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým majetkem
10 Zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji
11 Prodejní činnost, obchodní a závazkové vztahy
12 Náklady a výnosy, zdroje financování
13 Soustava daní a zákonné pojištění
14 Management
15 Finanční trhy
16 Národní hospodářství, hospodářská politika
17 Makroekonomické veličiny

18 Bankovnictví
19 Bankovní služby
20 Peníze, platební styk
Vypracovala: Jaroslava Krajíčková

Maturitní okruhy HP – školní rok 2021/22
Třída 4.A, 5 DS
Vlastní praktická zkouška
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Poruchy vědomí, stabilizovaná poloha
Zásady resuscitace u dospělých
Zásady resuscitace u dětí
Zástava masivního krvácení, šokové stavy
Další život ohrožující poranění (hrudník, břicho)
Ošetření ran, obvazy
Poranění pohybového aparátu (klouby)
Poranění pohybového aparátu (zlomeniny kostí)
Diety, dietní systém nemocnic
Obezita a redukce váhy, výpočet energetické hodnoty potravy
Výživa kojence a její zvláštnosti, sestavení jídelníčku
Vyšetření klienta (sledování tepu)
Vyšetření klienta (sledování dechu)
Vyšetření klienta (měření krevního tlaku)
Zásady vedení dokumentace

Písemná práce
Péče o klienta s různými zdravotními problémy:
1
2
3
4
5
6

Vyučující: Věra Korecká

Cévní mozková příhoda
Diabetes mellitus
Nádorové onemocnění
Poruchy paměti
Chronické duševní onemocnění
Terminální stadium onemocnění

Seznam maturitních okruhů z pedagogiky pro školní rok 2021/2022
Obor 75-41-M/01 Sociální činnost
Vyučující: Mgr. Hana Květinská

1. Vymezení pedagogiky jako vědní disciplíny – předmět pedagogiky, struktura pedagogických věd,
prameny pedagogiky, vztah pedagogiky k jiným vědám, pedagogický výzkum (etapy a metody
zkoumání).
2. Nejstarší dějiny pedagogiky – výchova ve Spartě a Athénách, římská výchova, výchova ve
středověku.
3. Jan Amos Komenský – život, dílo a přínos. Charakteristika pedagogických spisů.
4. Vývoj českého školství od tereziánských reforem až po současnost – významné historické
mezníky, současná česká vzdělávací soustava – vzdělávání intaktních žáků.
5. Alternativní školy – vymezení, společné znaky. Výhody a nevýhody alternativních škol.
Charakteristika Waldorfské školy, Daltonského plánu, Winnetské soustavy, Montessori školy a
domácího vzdělávání.
6. Výchova – vymezení pojmu, cíle, metody, zásady, složky, prostředky a podmínky výchovy.
7. Činitelé výchovy – vychovávaný a vychovatel. Vychovatel – požadavky na profesní způsobilost,
typologie, syndrom vyhoření. Vychovávaný – faktory ovlivňující vývoj osobnosti.
8. Formy výchovně vzdělávací práce – výchova školní, mimoškolní (problematika volného času),
rodinná (včetně náhradní rodinné péče), sebevýchova.
9. Specifika výchovy kojence a batolete – charakteristika jednotlivých složek výchovy. Dětská hra
– vymezení pojmu, vývoj hry, druhy her, hračka.
10. Specifika výchovy předškoláka – charakteristika jednotlivých složek výchovy. Dětská kresba.
Školní zralost.

11. Andragogika a geragogika – vymezení disciplíny. Metody a formy práce při vzdělávání
dospělých. Stáří a jeho projevy. Formy vzdělávání seniorů, aktivizace seniorů.
12. Oftalmopedie (tyflopedie) – charakteristika oboru, klasifikace zrakového postižení dle stupně,
charakteristika základních zrakových vad, kompenzační pomůcky, vzdělávání, zásady komunikace
se zrakově postiženými.
13. Surdopedie – charakteristika oboru, dělení sluchových vad, kompenzační pomůcky, komunikace
se sluchově postiženými, vzdělávání.
14. Logopedie - charakteristika oboru, dělení řečových vad, význam řeči, logopedická péče.
15. Psychopedie – charakteristika oboru, vrozené a získané mentální postižení, projevy mentálního
postižení, stupně, vzdělávání a péče. Poruchy autistického spektra.
16. Somatopedie – charakteristika oboru, klasifikace pohybových vad, dětská mozková obrna,
kompenzační pomůcky, vzdělávání a péče. Zdravotní znevýhodnění – epilepsie.
17. Etopedie – charakteristika oboru, dělení poruch chování, speciální školská zařízení, ústavní a
ochranná výchova, systém prevence.
18. Specifické poruchy učení a šikana – etiologie, projevy specifických poruch učení, možnosti
nápravy. Příčiny, formy a znaky šikanování. Stádia šikany. Kyberšikana.
19. Školský poradenský systém – školní poradenské pracoviště, školská poradenská zařízení – PPP,
SPC, SVP. Plán pedagogické podpora, individuální vzdělávací plán. Možnosti vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.
20. Pedagogická diagnostika – vymezení pojmů diagnostika a diagnóza, dělení diagnostiky,
základní diagnostické metody.

Maturitní okruhy z předmětu Základy práva
Školní rok 2021/2022
Třída 4.B
Vyučující: PhDr. Vítězslav Kulíšek
1. Právo
- pojem práva, prameny práva, právní systémy, členění práva, výklad práva, realizace práva,
aplikace práva, právní principy a zásady
2. Stát
- státní subjekt, funkce státu, vztahy státu, státní zřízení, forma vlády, území státu, obyvatelstvo
státu, státní moc, demokratické zřízení ČR, volební systém ČR
3. Právní normy a právní odvětví
- normy, pojem a struktura právní normy, znaky právní normy, legislativa, právní síla, působnost
právní normy, právní odvětví, platnost a účinnost zákona
4. Ústavní právo
- Ústava ČR, Listina základních lidských práv a svobod, ústavní zákony, ombudsman
5. Správní právo
- prameny a zásady, členění správní instituce, státní správa a samospráva, obec, orgány obce, kraj,
orgány kraje
6. Správní právo 2
- členění správního práva, delikt, přestupek, druhy přestupků, řízení o přestupcích, sankce za
přestupek, ochranná opatření, příslušné orgány
7. Občanské právo
- fyzická osoba, způsobilost FO k právu, právnická osoba, členění, zastupování FO a PO
8. Závazková, zástavní, zadržovací práva
- závazkové právo, závazek, prodlení, zánik závazků a pohledávek, zástavní a zadržovací právo

9. Občanské právo hmotné
- věcná práva, vlastnictví, spoluvlastnictví věci, břemeno, držba, dědictví
10. Smlouvy
- členění smluv, písemná smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, zánik smlouvy, příklady
pojmenovaných smluv občanského práva, spotřebitelské smlouvy, smlouvy pracovního a obchodního
práva
11. Právní ochrana
- instituce právní ochrany, ombudsman, ochrana osobnosti, spotřebitele, vady, škody, reklamace,
odpovědnost za škodu, odškodnění
12. Ochrana duševního vlastnictví
- právní ochrana, duševní vlastnictví, autorský zákon, autorské poplatky, svazy, předmět
průmyslového práva, práva k obchodnímu tajemství
13. Rodinné právo
- manželství, způsob vzniku a zániku manželství, zásnuby, výchova dětí po rozvodu manželství,
zodpovědnost rodičů a zásahy státu do ní, náhradní výchova, sociálněprávní ochrana dětí,
registrované partnerství
14. Pracovní právo
- správa zaměstnanosti, prameny, pracovněprávní vztahy, služební poměr, zaměstnanec,
zaměstnavatel, odborová organizace, nezaměstnanost, insolvence podniků
15. Pracovní poměr
- druhy, vznik, změny, skončení pracovního poměru, pracovní doba, přesčas, pohotovost, doba
odpočinku, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní smlouvy
16. Odměny za práci
- odměna, plat, mzda, překážky v práci, pracovní odpovědnost, pojištění
17. Živnostenské právo
- živnostenský zákon, živnostenský rejstřík, podmínky, odpovědný zástupce, provozovny, členění
živnosti, skončení oprávnění, poplatky, povinnosti živnostníka, důchodové a zdravotní pojištění
živnostníka, neoprávněné podnikání
18. Občanské soudní řízení

- civilní proces, subjekty v civilním řízení, účastníci řízení, průběh řízení, rozhodnutí, opravné
prostředky, výkon rozhodnutí
19. Trestní právo hmotné
- trestný čin, členění, skutková podstata, vývojová stadia, účastníci, okolnosti protiprávního činu,
trestní odpovědnost, sankce, výměra trestu, druhy trestů, podmíněné odsouzení
20. Trestní právo procesní
- strany v trestním řízení, subjekty trestního řízení, činnost vyšetřovatele, průběh trestního řízení,
hlavní líčení, opravné prostředky, vykonávací řízení

PhDr. Vítězslav Kulíšek

Praktická zkouška
z odborných předmětů
pro rok 2021/2022
Obchodní akademie

Okruhy
1. Účtování v akciové společnosti
2. Účtování ve společnosti s ručením omezeným
3. Účtování u individuálního podnikatele

Vypracovala: Jaroslava Krajíčková

Seznam maturitních okruhů z psychologie pro školní rok 2021/2022
Obor 75-41-M/01 Sociální činnost
Vyučující: Mgr. Hana Květinská
1. Předmět psychologie – vymezení oboru, cíle psychologie, psychologické disciplíny,
spolupracující obory, metody psychologie
2. Psychologie dětí do tří let – novorozenec, kojenec, batole – charakteristika období, psychické
zvláštnosti
3. Psychologie předškolních dětí a dětí mladšího školního věku – charakteristika období,
psychické zvláštnosti, sociální vztahy, školní zralost a připravenost
4. Psychologie staršího školního věku a adolescence – charakteristika období, psychické zvláštnosti,
sociální vztahy
5. Psychologie dospělých – mladší dospělost, střední dospělost, starší dospělost – charakteristika
období, psychické zvláštnosti
6. Psychologie stáří – charakteristika období, psychické zvláštnosti, psychologie umírajících
7. Sociální psychologie – předmět sociální psychologie; socializace – funkce, fáze, instituce,
mechanismy socializace; sociální vnímání – druhy sociální percepce
8. Komunikace – funkce, fáze, prvky, verbální komunikace, neverbální komunikace, transakční
analýza, asertivita, naslouchání
9. Sociální skupiny – vymezení pojmu, klasifikace skupin, dav, role, pozice, rodina jako sociální
skupina – funkce, postavení v rodině, patologičtí rodiče
10. Náročné životní situace – stres, frustrace, konflikt, deprivace – vymezení pojmu, druhy
11. Psychopatologie - schizofrenie, bipolární porucha, neurotické potíže, poruchy příjmu potravy,
sebevražedné jednání – příznaky, péče

12. Formativní vlivy působící na člověka – pojem determinace, biologická determinace (stavba a
činnost nervové soustavy), sociokulturní determinace, demografické vlivy, vlivy přírodního prostředí
13. Pracovníci v sociálních službách – etické principy v sociální práci, etický profil pracovníka v
sociálních službách, obecné předpoklady pro výkon pomáhající profese, syndrom vyhoření u
pomáhajících profesí
14. Psychologické aspekty péče o děti – nemoc dítěte, výhody nemocniční péče, příprava na léčebné
zákroky a hospitalizaci, hospitalismus, bolest jako psychologický problém
15. Psychologické aspekty péče o dospělé klienty – vztah pacient a nemoc, vztah pacient a lékař,
typologie pacientů, faktory ovlivňující prožívání nemoci
16. Vnímání, představy, fantazie, paměť – vymezení psychických pojmů, druhy, poruchy
17. Myšlení, city, pozornost, vůle - vymezení psychických pojmů, druhy, poruchy
18. Motivační, postojové a regulační vlastnosti osobnosti – motivace, potřeby- definice, druhy,
zájmy, postoje - stupně, charakter – definice, složky, druhy regulačních vlastností
19. Výkonové a dynamické vlastnosti osobnosti – vlohy, schopnosti, dovednosti, teorie
temperamentu
20. Psychoterapie a duševní hygiena – vymezení pojmů, metody a formy psychoterapie, význam
umění a tvůrčí činnosti

Maturitní okruhy z předmětu Daně a účetnictví
Pro školní rok 2021/2022

Obor vzdělání: Obchodní akademie

1. Právní úprava účetnictví
2. Účetní dokumentace
3. Inventarizace
4. Majetek podniku a jeho vyjádření v rozvaze
5. Dlouhodobý majetek
6. Odpisování a vyřazování dlouhodobého majetku
7. Zásoby materiálu
8. Zásoby vlastní výroby a zásoby zboží
9. Zvláštní případy při účtování zásob
10. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
11. Pohledávky a závazky
12. Náklady a výnosy
13. Mzdy a zaměstnanci
14. Zúčtování daní a dotací
15. Časové rozlišení nákladů a výnosů
16. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
17. Hospodářský výsledek
18. Účetní uzávěrka
19. Daňová evidence příjmů a výdajů
20. Individuální podnikatel
Vypracovala: Jaroslava Krajíčková

Maturitní okruhy z předmětu Veřejná správa
školní rok 2021/2022
Mgr. et Mgr. Edita Pechová
1. Základy veřejné správy
2. Základy státní správy
3. Samospráva a územní samospráva
4. Základy jednání ve veřejné správě
5. Správní činnosti
6. Správní řízení
7. Přestupkové řízení, exekuční a insolventní řízení
8. Správa zaměstnanosti
9. Sociální správa a sociální zabezpečení
10. Základy finanční správy
11. Živnostenská správa
12. Ústřední správní úřady
13. Základy soudnictví a právních institucí
14. Správa školství
15. Správa kultury
16. Základy správy zdravotnictví
17. Základy stavební správy
18. Správa policie a obrany státu
19. Základy správy životního prostředí
20. Základy správy Evropské unie

Mgr. et Mgr. Edita Pechová

Maturitní okruhy z předmětu „Písemná komunikace a administrativa“
Školní rok 2021/2022

Obor: Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01)
Forma studia: prezenční

1. Opis souvislého textu desetiprstovou hmatovou metodou.
2. Normalizovaná tabulka dle ČSN 01 6910.
3. Obchodní dopis dle ČSN 01 6910 – písemnosti při obchodování.
4. Dokument právního charakteru.

Vypracovala: PhDr. Martina Bácová

Nepovinná zkouška

Seznam maturitních okruhů ze sociální práce pro školní rok
2021/2022
Obor 75-41-M/01 Sociální činnost
Vyučující: Mgr. Hana Květinská

1. Vymezení základních pojmů sociální problematiky – sociální, s. deviace, s. klient, s. žadatel,
s. péče, s. pojištění, s. pomoc, s. práce, s. problém, s. služba, s. zabezpečení.
2. Sociální politika – vymezení pojmu, přístupy sociální politiky, funkce sociální politiky, cíle
sociální politiky, modely sociální politiky.
3. Objekty a subjekty sociální politiky, nástroje sociální politiky – rozdělení a charakteristika
jednotlivých objekt, subjektů a nástrojů.
4. Charakteristika vývoje sociální politiky a sociální práce – jednotlivá historická období a
důležité mezníky v sociální oblasti.
5. Chudoba jako sociální problém – vymezení pojmu, příčiny, životní minimum, existenční
minimum, minimální mzda, sociální vyloučení.
6. Důchodové pojištění – jednotlivé dávky a podmínky čerpání dávek.
7. Nemocenské pojištění – jednotlivé dávky a podmínky čerpání dávek.
8. Státní politika zaměstnanosti – pojem nezaměstnanost, úřad práce, podpora v
nezaměstnanosti.
9. Státní sociální podpora – jednotlivé dávky a podmínky čerpání dávek.
10. Sociální pomoc – jednotlivé dávky a podmínky čerpání dávek .
11. Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. - dělení sociálních služeb, sociální poradenství,
popište služby sociální péče.

12. Služby sociální prevence podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. - pojem sociální
prevence, popište jednotlivé služby sociální prevence a cílové skupiny .
13. Vyhláška 505/2006 Sb. - pojem standardy kvality, charakterizujte jednotlivé standardy, audity
péče.
14. Metody sociální práce – popište etapy sociální práce, případová sociální práce, skupinová
sociální práce, komunitní sociální práce.
15. Sociální práce s rodinami, oběťmi domácího násilí a rizikovou mládeží – nejčastější
problémy, možnosti sociální pomoci.
16. Sociální práce se seniory – nejčastější problémy, možnosti sociální pomoci.
17. Sociální práce s bezdomovci – nejčastější problémy, možnosti sociální pomoci.
18. Sociální práce s migranty a národnostními menšinami – nejčastější problémy, možnosti
sociální pomoci.
19. Sociální práce v oblasti peniterciární péče – nejčastější problémy, možnosti sociální pomoci.
20. Sociální práce se závislými klienty – druhy závislostí, nejčastější problémy, možnosti
sociální pomoci.

Nepovinná zkouška

Německý jazyk
Témata pro ústní část maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022
1. Ich und meine Familie
2. Meine Freizeit und Hobbys
3. Mein Tagesablauf
4. Meine Zukunfsplaene und Berufswahl
5. Meine Geburtsstadt
6. Feiertage
7. Freizeit und Leben auf dem Lande und in der Stadt
8. Das Einkaufen
9. Unsere Klasse, unsere Schule und unser Bildungssystem
10. Reisen und Urlaub
11. Das Wohnen
12. Essen und Trinken
13. Kleidung und Mode
14. Gesundheit und Krankheiten
15. Sport
16. Natur und Umwelt
17. Die Tschechische Republik
18. Bundesrepublik Deutschland
19. Republik Oesterreich
20. Die Schweizerische Eidgenossenschaft
vypracovala: Mgr. et Mgr. Edita Pechová

Maturitní okruhy z předmětu „Písemná a elektronická komunikace“
Nepovinná zkouška - ústní
Školní rok:

2021/2022

Obor:

Obchodní akademie (63-41-M/02)

Forma:

denní

1. Pravidla tvorby tabulek dle ČSN 01 6910
2. Normalizovaná úprava obchodního dopisu, dopisní předtisk
3. Normalizovaná úprava adres, pravidla používání akademických titulů, právní formy
společností
4. Elektronická komunikace – e-mail, formální a stylistické náležitosti
5. Datové schránky, elektronický podpis
6. Písemnosti obchodního charakteru při uzavírání kupní smlouvy (nabídka, poptávka, žádosti
o úpravu nabídky a poptávky)
7. Písemnosti obchodního charakteru při uzavírání kupní smlouvy (odpovědi na nabídku a
poptávku)
8. Písemnosti obchodního charakteru při uzavírání kupní smlouvy (objednávka, potvrzení
objednávky, odmítnutí objednávky)
9. Písemnosti obchodního charakteru při uzavírání kupní smlouvy (avízo, dodací list, faktura,
příkaz k úhradě)
10. Písemnosti obchodního charakteru při porušování kupní smlouvy (reklamace, urgence,
upomínky)
11. Písemnosti obchodního charakteru při porušování kupní smlouvy (odpovědi na reklamaci,
urgenci a upomínky)
12. Dokumenty řídícího a organizačního charakteru (příkaz, směrnice, oběžník, zpráva, hlášení)
13. Písemnosti dokumentačního charakteru (pozvánka na poradu, prezenční listina, zápis z
porady)
14. Písemnosti dokumentačního charakteru (cestovní příkaz, zpráva z pracovní cesty)
15. Dokumenty před vznikem pracovního poměru (žádost o místo, motivační dopis, životopis)
16. Dokumenty při vzniku a trvání pracovního poměru (pracovní smlouva, dohoda o provedení
práce, dohoda o pracovní činnosti)
17. Dokumenty při ukončení pracovněprávního vztahu (ukončení pracovního)
18. Dokumenty právního charakteru (plná moc, dlužní úpis, potvrzenka, čestné prohlášení)
19. Osobní dopisy manažerů (osobní dopisy společenského a pracovního charakteru)
20. Dopisy občanů právnickým osobám (žádost, stížnost, odvolání)

