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Témata pro praktickou zkoušku z ekonomiky a účetnictví byla vytvořena tak, aby 

byli žáci nuceni samostatně řešit zadání z několika okruhů této problematiky. Mezi 

okruhy byla zařazena následující problematika: 

− ekonomické a účetní případy z oblasti oběžného majetku  

− ekonomické a účetní případy z oblasti dlouhodobého majetku, 

− ekonomické a účetní případy z oblasti mezd, 

− ekonomické a účetní případy z oblasti kalkulace (financování), 

− ekonomické a účetní případy z oblasti daňové problematiky. 

 

Byla zpracována celkem čtyři témata. 

 

Celkové hodnocení prospěchu praktické zkoušky vychází podle počtu získaných bodů 

dle následující hodnotící tabulky: 

 

 

Celkově získaný počet   

bodů (max. 200 bodů) 
Hodnocení 

0-79 nedostatečně  

80-111 dostatečně  

112-143 dobře  

144-175  chvalitebně  

176-200  výborně  
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Bodové hodnocení první části z oblasti ekonomika:  

Rozsah počtu bodů  

(max. 100 bodů) 
Hodnocené sekce 

0-10  oběžný majetek (zásoby propočty, bilanční tabulka) 

0-20  dlouhodobý majetek (výrobní kapacita, odpisy)  

0-20 mzdy (výkonová norma, výpočet mzdy) 

0-20 osobní finance, finanční analýza 

0-20  financování, kalkulace  

0-10 daně 

 

Bodové hodnocení druhé části z oblasti účetnictví v rámci řešení souvislého příkladu 

v ekonomickém programu Pohoda: 

Rozsah počtu bodů 

(max. 100 bodů) 
Hodnocené sekce 

0-10  nastavení účetní jednotky 

0-35 evidence a účtování majetku 

0-35  evidence a účtování pohledávek a závazků 

0-10  personální evidence a účtování 

0-10  sestavy 

 

Hodnocení části zkoušky podle dosažených bodů: 

Rozsah počtu bodů 

(max. 100 bodů) 
Hodnocení 

0-39 nedostatečně 

40-55 dostatečně 

56-71  dobře 

72-87  chvalitebně 

88-100  výborně 

 

 

Boskovice 1. dubna 2022  

Zpracovaly:  Ing. Eva Pluháčková, Ing. Petra Grénarová, DiS.  

 

 

         Ing. Mgr. Pavel Vlach  

  ředitel školy  


