Maturitné skúšky

Odbor: Podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných
a malých zvierat
Maturitná skúška sa skladá z externej časti a internej časti.

Slovenský jazyk a literatúra - skúška sa skladá z externej časti a internej časti
Anglický jazyk - skúška sa skladá z externej časti a internej časti
Praktická časť odbornej zložky (PČOZ) - skúška sa skladá z internej časti
Teoretická časť odbornej zložky (TČOZ) - skúška sa skladá z internej časti

Interná časť maturitnej skúšky sa skladá z praktickej a teoretickej časti:
-

Praktická časť odbornej zložky (PČOZ)
Teoretická časť odbornej zložky (TČOZ) – všetky odbory: 6. 6. – 10. 6. 2022

Podrobný rozpis bude doložený po koncoročnej klasifikačnej porade do 27. 5. 2022

Praktická časť pozostáva z odovzdania maturitnej práce a jej obhajoby pred maturitnou
komisiou v power pointovej prezentácii. Témy prác si žiaci losujú na začiatku školského roka
a odovzdávajú ich v stanovenom termíne.
Teoretická časť odbornej zložky sa skladá z 25 tém, ktoré sú vytvorené z odborných
predmetov absolvovaných počas štyroch rokoch štúdia a sú medzipredmetovo previazané.
Odpoveď na vylosovanú tému sa skladá z 30 minútovej prípravy a 30 minútovej vlastnej
odpovede pred maturitnou komisiou.

Okruhy maturitných celkov pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej
skúšky:
Okruh predmetov: Chov spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat
Základné druhy chovaných zvierat
o
o
o
o
o
o

Ryby
plazy a obojživelníky
hmyz a pavúkovce
vtáky
malé cicavce
psy a mačky

-

anatómia jednotlivých skupín zvierat
etológia jednotlivých skupín zvierat
významné druhy zvierat v jednotlivých skupinách
technológia chovu jednotlivých skupín zvierat
výživa a krmivá
obydlia zvierat
najčastejšie choroby a prevencia
spolužitie človeka s jednotlivými skupinami zvierat

Okruh predmetov: Ekonomika
-

Trhový mechanizmus
Národné hospodárstvo
Medzinárodná ekonomická integrácia
Podnik, podnikanie
Majetok podniku
Náklady, výnosy
Finančné inštitúcie
Daňová sústava
Podnikateľský plán
Veľkoobchod a maloobchod
Prvky maloobchodného mixu
Legislatívna ochrana spotrebiteľa
Materiálové hospodárstvo
Inventarizácia
Čiarový kód
Legislatíva k ochrane zvierat
Základy podvojného účtovníctva
Jednoduché účtovníctvo
Právne formy a základy podnikania
Podstata marketingu
Marketingový mix
Ochrana spotrebiteľa

