
 

 

Podmínky konání profilových maturitních zkoušek  

ve školním roce 2020/2021  

  

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  
   
Forma: Kombinovaná – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.  
Písemná práce (120 minut) Souvislý text o rozsahu minimálně 250 slov na téma zvolené z 
nabídky 4 zadání.  
  
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí. Z maturitního seznamu literárních děl školy 
žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20. Z tohoto seznamu si vylosuje jedno 
literární dílo. Příprava na ústní zkoušku trvá 20 minut, samotná ústní zkouška 15 minut.  
  
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 
obsahujícího úryvek nebo úryvky z daného literárního díla. Součástí pracovního listu je i 
zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.  
  
Pro zkoušku z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení 
ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení.  
  
Žáci mohou používat pravidla českého pravopisu.  
  
  
ANGLICKÝ JAZYK  
  
Forma: Kombinovaná – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí   
Písemná práce (75 minut) na téma ze zvolené nabídky 3 zadání o rozsahu min 200 slov na 
zadané téma.  
  
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí. Příprava na ústní zkoušku trvá 20 minut, 
samotná ústní zkouška 15 minut.  
  
Témata:  
1. Velká Británie  
2. Kanada, Austrálie a Nový Zéland  
3. Země Britského společenství národů  
4. USA – Geografie a politický systém  
5. USA – Příroda, kultura a sport  
6. Londýn  
7. Česká republika  
8. Praha  
9. Zlín  
10. Města České republiky  
11. Má škola  
12. Jídlo a zdravá výživa  



 

 

13. Jídlo při speciálních příležitostech  
14. Česká kuchyně – historie, typické suroviny  
15. Česká kuchyně – typické pokrmy a nápoje  
16. Nápoje a příprava koktejlů  
17. Příprava polévek  
18. Příprava hlavního jídla  
19. Příprava dezertů  
20. Objednávání pokrmů z jídelního lístku  
  
Ústní zkouška se uskuteční formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 
obsahujícího více zadání k danému tématu.  
  
Pro zkoušku z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 
60 % celkového hodnocení.  
  
Žáci mohou používat překladový slovník.  
  
EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ - 25 otázek (do 11 otázek zapracována ekonomika, do 10 otázek 
účetnictví a do 4 otázek management a marketing).  
  
HOTELOVÝ A RESTAURAČNÍ PROVOZ – 25 otázek (do 15 otázek zapracován hotelový provoz, 
do 3 otázek odbyt v gastronomii, do 7 otázek výroba v gastronomii).  
   
PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ -  zajištění gastronomické akce, vychází ze 
znalostí hotelového provozu a učební praxe.  
  
Teoretické zkoušky profilové části se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní 
komisí. Příprava na ústní zkoušku trvá 15 minut, samotná ústní zkouška 15 minut.   
Praktická zkouška z odborných předmětů se koná formou praktické zkoušky s využitím PC.  
  
GASTRONOMIE A HOTELOVÝ PROVOZ – 25 otázek (do 10 otázek zapracována technologie, 
do 8 otázek stolničení, do 4 otázek hotelový a restaurační provoz, do 3 otázek potraviny a 
výživa).   
  
PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÉHO VÝCVIKU  – v rozsahu normování, přípravy pokrmu, 
stavby slavnostní tabule a předvedení individuálního úkolu.  
  
Teoretické zkoušky profilové části se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní 
komisí. Příprava na ústní zkoušku trvá 15 minut, samotná ústní zkouška 15 minut. Praktická 
zkouška z odborného výcviku se koná formou praktické zkoušky.  
  
  
  
Ve Zlíně, 23. 10. 2020  
  
                                                                                            Mgr. Petr Úředníček, v. r.  
                                                                                                         ředitel školy  


