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Nabídka a formy povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky pro 
jarní a podzimní zkušební období 2019 
 
Dle § 79 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.177/2009 Sb., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších 
předpisů  u r č u j i nabídku, formu a termíny konání povinných a nepovinných zkoušek maturitní 
zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období 2019: 
 
 
Profilová část maturitní zkoušky v roce 2019 
 
 
65-41-L/01 Gastronomie 
 
Povinné zkoušky profilová část 
 
1. praktická zkouška 
název zkoušky: praktická zkouška 
Soubor odborných předmětů se zaměřením na provedení praktických činností na úseku výroby, odbytu 
a řízení gastronomického provozu včetně zpracování písemné přípravy. 
 
2. ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
název zkoušky: odborné předměty gastronomické 
Technologie, Odbyt a obsluha, Potraviny a výživa 
 
3. ústní zkouška 
název zkoušky: odborné předměty ekonomické a hotelnictví 
Ekonomika a účetnictví, Hotelový provoz, Cestovní ruch 
 
 
65-41-L/51 Gastronomie 
 
Povinné zkoušky profilová část 
 
1. maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí  
název zkoušky: maturitní práce 
Soubor odborných předmětů 
(zkouška je zaměřena na řešení a realizaci manažersko-ekonomických zadání v oblasti gastronomie.a 
hotelnictví) 
 
2. ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
název zkoušky: odborné předměty gastronomie a hotelnictví 
Hotelový provoz, Výroba a odbyt v gastronomii, Cestovní ruch, Zeměpis cestovního ruchu 
 
3. ústní zkouška 
název zkoušky: odborné předměty ekonomické 
Ekonomika a podnikání, Účetnictví 
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Společná část maturitní zkoušky v roce 2019 (pro všechny obory a formy) 
 
 
Povinné zkoušky společná část 
 
Český jazyk a liter.   (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 
 
a 
 
Cizí jazyk    (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

Anglický jazyk 
Německý jazyk 

 Ruský jazyk 
 
nebo 
 
Matematika  (didaktický test) 
 
 
 
Nepovinné zkoušky  
 
1. ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
Další cizí jazyk z nabídky (AJ, NJ) 
Pokud žák koná v profilové části zkoušku z cizího jazyka, musí být nepovinná zkouška z jiného cizího 
jazyka, než z kterého koná zkoušku ve společné části maturitní zkoušky. 
 
2. ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
Matematika 
Pokud žák zkoušku z matematiky nekoná ve společné části.  
 
 
 
V Karlových Varech 31.8.2018 
 
 
 
 
 
RNDr. Jiří Neumann, 
ředitel školy 
 
 


