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Obsah profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022

V souladu se zněním § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovuji nabídku
a formu povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022.

1. obor 65-41-M/01 hotelnictví
a. 1. povinná zkouška – český jazyk a literatura (písemná práce, ústní zkouška)
b. 2. povinná zkouška – cizí jazyk (písemná práce, ústní zkouška) – v případě volby
ve společné části MZ
c. 3. povinná zkouška – hotelový provoz (ústní zkouška)
d. 4. povinná zkouška – cestovní ruch (ústní zkouška), nebo ekonomika a podnikání
(ústní zkouška), nebo cizí jazyk – odlišný od jazyka stanoveného ve společné části
(písemná práce, ústní zkouška)
e. 5. povinná zkouška – vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní
komisí (délka trvání obhajoby je stanovena na 15 minut)
f. nepovinné zkoušky – ekonomika a podnikání (ústní zkouška), cestovní ruch (ústní
zkouška)
2. obor 64-41-L/51 podnikání
a. 1. povinná zkouška – český jazyk a literatura (písemná práce, ústní zkouška)
b. 2. povinná zkouška – cizí jazyk (písemná práce, ústní zkouška) – v případě volby
ve společné části MZ
c. 3. povinná zkouška – ekonomika podniku (ústní zkouška)
d. 4. povinná zkouška – právní nauka (ústní zkouška), nebo marketing a management
(ústní zkouška), nebo účetnictví (ústní zkouška)
e. 5. povinná zkouška – písemná zkouška z odborných předmětů (zkouška konaná
písemnou formou na PC v délce trvání 300 minut)
f. nepovinné zkoušky – právní nauka (ústní zkouška), nebo účetnictví (ústní zkouška),
nebo marketing a management (ústní zkouška)
Společná ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky
Podle § 19 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka školy rozsah písemné práce

z českého jazyka a literatury v počtu 250 slov a délku konání zkoušky 125 minut, rozsah písemné
práce z cizích jazyků v počtu 200 slov a délku trvání zkoušky 90 minut. Povolenými pomůckami jsou
Pravidla českého pravopisu u písemné práce z českého jazyka a literatury, překladový slovník u
písemné práce z cizích jazyků.
Pro konání písemné práce z českého jazyka a literatury a písemné práce z cizích jazyků stanovuje
ředitelka školy způsob záznamu vytvářeného textu v písemné podobě (na papír).

Nahrazující zkouška z cizího jazyka
Podle § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, lze jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka a jednu
nepovinnou zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil, nahradit výsledkem standardizované
zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Seznam uznávaných certifikátů zveřejňuje MŠMT do
31. března každého roku a je platný pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím
kalendářním roce.
Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní
zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky
v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu
o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.
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