
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek společné a profilové části 
maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020 

Studium maturitních oborů je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o dosažení středního vzdělání 
je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a 
vyhláškou o ukončování studia na středních školách. (podle § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. - 
školský zákon v platném znění) 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části, žák získá střední vzdělání s maturitní 
zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 

Společná část maturitní zkoušky  shodná pro obor Hotelnictví a Podnikání 

Zkoušky zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném termínu a za stejných 
podmínek, současně určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanovuje také kritéria 
hodnocení. 

(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou 

 a) český jazyk a literatura, 
 b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může 

zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a 
 c) matematika. 

(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé 
zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů 
uvedených v odstavci 1 písm. b) a c). 

(3) Zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a zkouška ze zkušebního předmětu cizí 
jazyk se skládají z dílčích zkoušek konaných 

 a) formou didaktického testu, 
 b) formou písemné práce a 
 c) ústní formou před zkušební maturitní komisí. 

(4) Zkouška ze zkušebního předmětu matematika se koná formou didaktického testu. Didaktickým 
testem se pro potřebu tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně 
vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem. 

(5) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z předmětů podle 
odstavce 1 písm. b) a c).1 

Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné 
zkoušky, ze kterých se skládá společná část maturitní zkoušky. 

Na naší škole je možno konat maturitní zkoušku z těchto cizích jazyků: 

 Anglický jazyk 
 Německý jazyk 



Profilová část maturitní zkoušky pro maturitní obory se liší v praktické zkoušce 

Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků školy s ohledem na specifika a možnosti školy a 
ve vztahu k možnostem uplatnění absolventa na trhu práce v regionu, případně jeho dalšího studia. 

(1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet povinných 
zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program. 

(2) Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák 
může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené nepovinné zkoušky se 
uvedou v přihlášce podle § 81 odst. 1.2 

Profilová část maturitní zkoušky na naší škole se skládá ze tří povinných zkoušek, které musí žák 
úspěšně absolvovat, aby profilovou část vykonal. Kromě těchto povinných zkoušek si žák může zvolit 
až dvě zkoušky nepovinné. 

Obsah, formu, témata a termíny zkoušek stanovuje ředitel školy. 

Struktura profilové části 

 
Studijní obor – obor 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ – denní forma studia  
Školní rok 2019/2020  
JARNÍ (popř. PODZIMNÍ) TERMÍN  

 Praktická maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – písemné a praktické:  

1. písemná část – zpracování řešení vylosovaného tématu TOS a TPP na PC:  
2. praktické vytvoření výseče slavnostní tabule a obhajoba práce včetně odpovědí na doplňující 
otázky k vylosovanému tématu z oblasti TOS a TPP. 

- Podrobné hodnocení každého žáka je součástí dokumentace maturitní zkoušky  

- U žáků s PUP jsou zohledněna doporučení ŠPC (PPP) – podle části týkající se písemné práce  

 Ústní zkouška z odborných předmětů,  

ve které jsou zastoupeny odborné předměty Hotelový provoz a hotelnictví, Ekonomika a účetnictví, 
Marketing a management a Cestovní ruch. Jde o komplexní zkoušku z odborných předmětů, kde si 
žák losuje z 20 témat, v nichž jsou zastoupeny okruhy z výše zmíněných předmětů. 

 Obhajoba maturitní práce,  

témata MP budou vypsána v říjnu 2019 po dohodě s učiteli odborných předmětů z oboru Hotelový 
provoz, Technologie přípravy pokrmů, Technika obsluhy a služeb, Ekonomika, Cestovní ruch, 
Management a marketing, Nauka o potravinách a Nauka o výživě.                                                                                                                                                                    
Výběr tématu do 1. 12. 2019, odevzdání maturitní práce do 31. 3. 2020. Samotná obhajoba maturitní 
práce má ústní podobu. Práci ohodnotí vedoucí práce a oponent, kteří jsou při obhajobách členy 
maturitní zkušební komise. Žáci prezentují svoji práci, odpovídají na doplňující otázky vedoucího, 
oponenta a dalších členů komise. 

 



Studijní obor – obor 64-41-L/01 PODNIKÁNÍ – denní forma studia  
Školní rok 2019/2020  
JARNÍ (popř. PODZIMNÍ) TERMÍN  

 Praktická maturitní zkouška  

má písemnou podobu a skládá se ze tří částí věnovaných:                                                                                                    
a) Hotelovému provozu                                                                                                                                                  
b) Marketingu a managementu                                                                                                                               
c) Ekonomice a účetnictví 

-  Podrobné hodnocení každého žáka je součástí jeho praktické maturitní zkoušky                           

- U žáků s PUP jsou zohledněna doporučení ŠPC (PPP) – podle části doporučení týkající se 
písemné práce  

 Ústní zkouška z odborných předmětů,  

ve které jsou zastoupeny odborné předměty Hotelový provoz a hotelnictví, Ekonomika a účetnictví, 
Marketing a management a Cestovní ruch. Jde o komplexní zkoušku z odborných předmětů, kde si 
žák losuje z 20 témat, v nichž jsou zastoupeny okruhy z výše zmíněných předmětů. 

 Obhajoba maturitní práce,  

témata MP budou vypsána v říjnu 2019 po dohodě s učiteli odborných předmětů z oboru Hotelový 
provoz, Ekonomika a účetnictví, Cestovní ruch, Management a marketing.                                                                                                                                                                    
- Výběr tématu do 1. 12. 2019, odevzdání maturitní práce do 31. 3. 2020. Samotná obhajoba 
maturitní práce má ústní podobu. Práci ohodnotí vedoucí práce a oponent, kteří jsou při obhajobách 
členy maturitní zkušební komise. Žáci prezentují svoji práci, odpovídají na doplňující otázky 
vedoucího, oponenta a dalších členů komise. 

Nepovinné zkoušky: cizí jazyk – anglický nebo německý (jedna zkouška, forma ústní zkoušky). 

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona 
dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo na úrovni vyšší podle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky. 

Kritéria hodnocení Společné části MZ stanovuje MŠMT, kritéria hodnocení jednotlivých zkoušek 
profilové části MZ stanovuje ředitel školy ve spolupráci s předmětovou komisí a učiteli odborných 
předmětů, schvalují je členové zkušební komise pro MZ v čele s předsedkyní ZK na daný školní rok.   

 

V Pelhřimově 30. září 2019 

 

Mgr. Libor Capák 

ředitel školy 


