
 

Maturitní zkouška 

Obor vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, ŠVP Hotelnictví a turismus 

 

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí 

zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školským zákonem) a vyhláškou 

o ukončování studia ve středních školách.  

 

Maturitní zkouška se skládá z části společné a profilové. 

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části. 

 

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou zkoušek. Aby žák vykonal společnou část 

maturitní zkoušky, musí úspěšně složit obě zkoušky. 

Zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

ve stejném termínu a za stejných podmínek, konají se formou didaktických 

testů. Ministerstvo stanoví kritéria hodnocení. 

Zkoušky společné části: 

1. český jazyk a literatura 

2. volitelná zkouška – z matematiky nebo cizího jazyka – anglický nebo německý jazyk 

V rámci společné části maturitní zkoušky může žák dále konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky 

z předmětů matematika nebo cizí jazyk, který je vyučován ve škole, a matematika rozšířené. 

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky   

1. z českého jazyka a literatury (formou písemné práce a formou ústní zkoušky před 

zkušební maturitní komisí) 

2. z anglického nebo německého jazyka, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky 

zvolil cizí jazyk (formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní 

komisí) 

3. ekonomika (ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí) 

4. hotelnictví a cestovní ruch (ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí) 

5. odborné předměty - maturitní zkouška formou vypracování maturitní práce a její 

obhajoby před zkušební maturitní komisí (zahrnuje předměty hotelový provoz, 

technologie přípravy pokrmů, technika obsluhy a služeb) 
Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny její 

části. V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák dále konat nejvýše 2 nepovinné 

zkoušky, žáci mohou volit z předmětů cizí jazyk (formou písemné práce a ústní zkoušky, žák 

vždy volí jiný cizí jazyk než ten, ze kterého skládá povinnou zkoušku společné části), 

společenské vědy, účetnictví. 

 


