
 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, p. o.  

 

Pokyn ředitelky školy č. 10/2020 

Nabídka profilových zkoušek pro maturitní zkoušku konanou ve školním roce 2020/2021 

 

1 Základní struktura maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2020/2021 
 

 společná část MZ (strukturu a podmínky stanovuje CERMAT) 

 profilová část MZ (strukturu a podmínky stanovuje ředitel školy) 
 

1.1 Společná část maturitní zkoušky 
 
Počet zkoušek: 2 

A) zkouška z českého jazyka a literatury (didaktický test – DT) 
B) zkouška z cizího jazyka (didaktický test – DT)     nebo 
 
     zkouška z matematiky (didaktický test – DT) 

 
Termíny: 

- DT – dle jednotného zkušebního schéma vydaného Cermatem  

1.2 Profilová část maturitní zkoušky -  Obor 65 – 42 – M/01 Hotelnictví – třída 4. H 

a) Povinné zkoušky: počet 4-5 

Forma povinných zkoušek:  
1. zkouška:   

Ústní zkouška před zkušební komisí z Managementu hotelu (dle § 16 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů) 

- komplexní zkouška z předmětů Hotelový provoz, Management a marketing hotelu 
- trvání zkoušky maximálně 15 min 
 

2. zkouška:  
Ústní zkouška před zkušební komisí z Podnikání (dle § 16 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů) 

- komplexní zkouška z předmětů Ekonomika a účetnictví 
- trvání zkoušky nejdéle 15 min 
 
nebo 
 

Ústní zkouška před zkušební komisí z volitelného předmětu (dle § 16 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů) 

- zkouška z předmětů Cestovní ruch, Cizí jazyk II nebo Matematika (žák zvolí jeden, nelze volit 
předmět, ze kterého žák skládal zkoušku ve společné části maturitní zkoušky) 

- trvání zkoušky nejdéle 15 min 
 

 
 
 



 

3. zkouška:   
Praktická zkouška (dle §18 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

- komplexní zkouška k ověření naplnění odborných kompetencí stanovených v ŠVP  
- trvání zkoušky nejdéle 3 dny (v jednom dni max. 420 minut) 

4. zkouška: 
1. část: Písemná práce z Českého jazyka a literatury (dle §14b Vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů) 

- vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov  
- žák volí z osmi zadání, které zpřístupní ředitel školy bezprostředně před zkouškou 
- povolené pomůcky:  psací potřeby, Pravidla českého pravopisu 
- trvání zkoušky:  140 minut (včetně času na volbu zadání) 

2. část: Ústní zkouška před zkušební komisí z Českého jazyka a literatury (dle §14b Vyhlášky č. 
177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

- Ústní zkouška konaná formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 
úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla žákovského seznamu 

- Žák do žákovského seznamu vybere podle stanovených kritérií 20 vlastních literárních děl 
ze zveřejněného školního seznamu  

- Trvání zkoušky:   20 minut příprava+ maximálně 15 minut zkoušení 

5. zkouška: (pouze ti žáci, kteří si ve společné části zvolili cizí jazyk) 
1. část: Písemná práce z Cizího jazyka (dle §14c Vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů) 

- vytvoření dvou souvislých textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov (delší text min 
120 slov, kratší text min 80 slov) 

- ředitel školy zpřístupní bezprostředně před zkouškou 1 zadání 
- povolené pomůcky:   psací potřeby, slovník neobsahující přílohu věnovanou 

písemnému projevu 
- trvání zkoušky:   60 minut  

2. část: Ústní zkouška před zkušební komisí z Cizího jazyka (dle §14d Vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů) 

- Ústní zkouška konaná formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 
1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu  

- Počet pracovních listů: 25 
- Trvání zkoušky:   20 minut příprava+ maximálně 15 minut zkoušení 

b) Nepovinné zkoušky: počet - maximálně 2  

Forma nepovinných zkoušek: ústní zkouška před zkušební komisí z předmětů stanovených v učebním 
plánu ŠVP Hotelnictví pro život (obor Hotelnictví), jejichž celková doba činila nejméně 144 vyučovacích 
hodin. 
 
V Trutnově 26. října 2020    Ing. Petra Jansová, ředitelka školy 
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