
Nabídka zkoušek pro jarní (popř. podzimní) termín školního roku 2021/2022 
 

Společná část maturitní zkoušky (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 – povinná zkouška,  

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, 
d) matematika rozšiřující. 
 

(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, zkouška ze zkušebního 
předmětu cizí jazyk a zkouška ze zkušebního předmětu matematika se koná pouze formou 
didaktického testu,  
 

(4) 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 CZVV.  
 

(5) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z 
předmětů podle odstavce 1 písm. b), c) a d) – nemůže jít o stejný jazyk, který je vybrán 
v povinné části. 
 

Na naší škole je možno konat maturitní zkoušku z těchto cizích jazyků: Anglický jazyk, 
Německý jazyk     

Společná (povinná) část se tedy skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a zkoušky z 
cizího jazyka (AJ/NJ), nebo z matematiky. Od školního roku 2020/2021 se zkoušky společné 
části konají pouze formou didaktického testu.                                                                                                                                                          

Nabídka nepovinných zkoušek společné části MZ:                                                                                                           
anglický jazyk, německý jazyk a matematika rozšiřující 

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si 
nezvolil jako povinnou zkoušku, nebo matematiky rozšiřující. S výjimkou zkušebního 
předmětu matematika rozšiřující, pro který byl katalog požadavků vydán na podzim 2020, 
jsou zkoušky koncipovány v souladu s platnými katalogy požadavků.                                                                                                                                         

Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou 
hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu 
příslušného oboru vzdělání. Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu 
nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou 
zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky 
společné části se neopravují. 

 

https://maturita.cermat.cz/menu/matematika-rozsirujici


Profilová část maturitní zkoušky (pro obor Hotelnictví a obor Podnikání) 
 
Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné 
části zvolil cizí jazyk (AJ/NJ), ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 3 povinných zkoušek, 
přičemž jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací program. Každý žák 
má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných 
zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního 
vzdělávacího programu“ 

Český jazyk a literatura – povinná zkouška 

má formu písemné práce a ústní zkoušky a obdobná kritéria jako v předchozích letech, kdy 
byly tyto zkoušky ještě součástí společné části MZ.                                                                                                                                                                     
- Podrobné hodnocení a kritéria hodnocení PP a ÚZ budou zveřejněna, ale pro písemnou 
práci platí:                                                                                                                                                                             
a) rozsah minimálně 250 slov při délce 110 minut,                                                                                                             
b) PČP jako povolená pomůcka (další podle PUP),                                                                                                                     
c) výběr ze čtyř zadání,                                                                                                                                                        
d) stejný čas zahájení a stejné zadání pro obor a maturitní ročníky konající PP se stejným 
zadáním 
e) způsob a podrobná kritéria hodnocení, hranici úspěšnosti navrhuje ředitel školy po 
konzultaci s předmětovou komisí a schvaluje ZMK                                                                                                                                     
f) ředitel školy stanoví způsob záznamu textu 2 měsíce předem (i pro záznam na PC)                                                
g) opuštění učebny z jiných než zdravotních důvodů je posuzováno jako ukončení zkoušky                                      
h) maximální počet žáků v učebně není omezen (podle kapacity), u žáků s PUP je maximum 14              
i) žáci mají možnost uplatnit námitky k průběhu zkoušky podobně jako u společné části                                                                                                                                              
pro ústní zkoušku platí:                                                                                                                             
a) žák si losuje pracovní list na základě losování ze žákovského seznamu 20 literárních děl, 
který splňuje stanovené podmínky a kritéria školního seznamu literárních děl zveřejněného do 
30. 9. 2021                                                                                                                                                                               
b) pracovní listy ověřují také znalost učiva o jazyce a slohu                                                                                         
c) příprava na zkoušku trvá 20 minut, vlastní zkouška trvá maximálně 15 minut                                                    
d) v jednom dni u jedné ZMK nelze losovat 2x pracovní list ke stejnému dílu                                                                                                                                                                                                       
- U žáků s PUP jsou zohledněna doporučení ŠPC (PPP) = podle části doporučení týkající se 
písemné práce a ústní zkoušky  

Cizí jazyk (anglický nebo německý) - povinná zkouška (z toho jazyka, který si žák zvolil ve 
společné části) zkoušku nekonají žáci, kteří si zvolili matematiku, má formu písemné práce a 
ústní zkoušky a obdobná kritéria jako v předchozích letech, kdy byly tyto zkoušky ještě 
součástí společné části MZ.                                                                                                                         
- Podrobné hodnocení a kritéria hodnocení PP a ÚZ budou zveřejněna, ale pro písemnou 
práci platí:                                                                                                                                                                         
a) rozsah minimálně 200 slov při délce 60 minut                                                                                                           
b) povolený překladový slovník bez přílohy věnované písemnému projevu nebo korespondenci                                                                                                                                                    
c) maximálně dvě zadání                                                                                                                                      
d) stejný čas zahájení a stejné zadání pro obor a maturitní ročníky konající PP se stejným 
zadáním                                                                                                                                                                  
e) způsob a podrobná kritéria hodnocení, hranici úspěšnosti navrhuje ředitel školy po 
konzultaci s předmětovou komisí a schvaluje ZMK                                                                                                                                     
f) ředitel školy stanoví způsob záznamu textu 2 měsíce předem (i pro záznam na PC)                                                



g) opuštění učebny z jiných než zdravotních důvodů je posuzováno jako ukončení zkoušky              
h) maximální počet žáků v učebně není omezen (podle kapacity), u žáků s PUP je maximum 14 
žáků                                                                                                                                                                                
i) žáci mají možnost uplatnit námitky k průběhu zkoušky podobně jako u společné části                                          
pro ústní zkoušku platí:                                     
a) žák losuje ze 20 témat (stanoví ředitel školy v souladu s RVP a ve spolupráci s předmětovou 
komisí jazyků)                                                                                                                                                            
b) pracovní listy navíc ověřují znalost odborné terminologie daného maturitního oboru (obory 
M a L)                                                                                                                                                                         
c) příprava na zkoušku trvá 20 minut, vlastní zkouška trvá maximálně 15 minut                                                    
d) v jednom dni u jedné ZMK nelze losovat 2x pracovní list ke stejnému tématu                                                        
- U žáků s PUP jsou zohledněna doporučení ŠPC (PPP) – podle části doporučení týkající se 
písemné práce a ústní zkoušky  

Praktická (profilová) maturitní zkouška pro studijní obor Hotelnictví: 
má písemnou a praktickou podobu a skládá se ze dvou částí: 
a) vypracování legendy výseče slavnostní tabule pro 2 osoby (na vylosované téma) 
b) vlastní prostření výseče slavnostní tabule pro 2 osoby a obhajoba tématu 
 
Praktická maturitní zkouška pro obor nástavbového studia Podnikání: 
má písemnou podobu a skládá se ze tří částí věnovaných:                                                                                  
a) Hotelovému provozu                                                                                                                                           
b) Marketingu a managementu                                                                                                                             
c) Ekonomice a účetnictví  
 
- Podrobná kritéria hodnocení a bodování každého žáka jsou součástí jeho praktické 
maturitní zkoušky  
- U žáků s PUP jsou zohledněna doporučení ŠPC (PPP) – podle části doporučení týkající se 
písemné práce  

Odborné předměty – povinná ústní zkouška,  
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.  
= 15 minut příprava + 15 minut zkoušení 
 

Obhajoba maturitní práce, 
témata MP se vypisují v říjnu 2021 po dohodě s učiteli odborných předmětů z oboru Hotelový 
provoz, Ekonomika a účetnictví, Cestovní ruch, Management a marketing (obor Podnikání), 
obor Hotelnictví navíc ještě z Nauka o výživě a potravinách, Technika obsluhy služeb a 
Technologie přípravy pokrmů. Výběr tématu do 1. 12. 2021, odevzdání maturitní práce do 31. 
3. 2022. 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.  
= 5 minut příprava + 15 minut obhajoba práce včetně prezentace v PowerPointu z flash disku 

 
Nabídka nepovinných zkoušek profilové části MZ: cizí jazyk – anglický nebo německý (jedna 
zkouška, forma ústní zkoušky). Pouze z jazyka, který nebyl vybrán ve společné části MZ. 
 
V Pelhřimově dne 24. září 2021 



Mgr. Libor Capák – ředitel školy 


