
  InterDACT s. r. o. 

Pionýrů 2806, 434 01  Most 

Rozhodnutí ředitelky školy 

o podobě profilové maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 

 
V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vydávám toto 
rozhodnutí o skladbě profilové maturitní zkoušky na Střední odborné škole InterDACT s.r.o., platné 
pro jarní a podzimní zkouškové období roku 2021: 
 
I. studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP: Správce informačních systémů 
Profilová část 
Povinné zkoušky:  
1. Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška 
2. Cizí jazyk   - písemná práce, ústní zkouška  
3. Praktická zkouška - společně konaná, žáci si vylosují jedno ze tří zadání, ověřujících komplexní znalosti z 
ekonomiky a informačních technologií. 
4. Ústní zkouška z odborného předmětu   - Ekonomika 
5. Ústní zkouška z odborného předmětu  - Informační technologie 
6. Nepovinná zkouška – Účetnictví, základy společenských věd 
 
II. studijní obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, ŠVP: Právní specializace 
Profilová část 
Povinné zkoušky:  
1. Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška 
2. Cizí jazyk   - písemná práce, ústní zkouška  
3. Praktická zkouška - společně konaná, žáci si vylosují jedno ze tří zadání, ověřujících komplexní znalosti 
z práva, veřejné správy, účetnictví, techniky administrativy a písemné korespondence. 
4. Ústní zkouška z odborného předmětu   - Právo 
5. Ústní zkouška z odborného předmětu  - Veřejná správa 
6. Nepovinná zkouška – Základy společenských věd, Dějepis 
 
II. studijní obor 75-41-M/01 Sociální činnost, ŠVP: Sociální asistent 
Profilová část 
Povinné zkoušky:  
1. Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška 
2. Cizí jazyk   - písemná práce, ústní zkouška  
3. Praktická zkouška - společně konaná, žáci si vylosují jedno ze tří zadání, ověřujících komplexní znalosti ze 
sociální politika. Následně si vylosují jedno téma, které ověří komplexní znalosti z předmětu sociální péče, 
zdravotní nauka a pečovatelství 
4. Ústní zkouška z odborného předmětu   - Sociální péče 
5. Ústní zkouška z odborného předmětu  - možnost výběru - Sociální politika a sociální zabezpečení, 
psychologie, pedagogika  
6. Nepovinná zkouška – Sociální politika a sociální zabezpečení, psychologie, pedagogika  

 
 
V Mostě dne 25. září 2020      Mgr. Jana Synková 
            ředitelka školy 


