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Nabídka a forma povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky pro 

jarní a podzimní zkušební období 2023 - obor 65-41-L/01 Gastronomie a 

hotelnictví 
 

 

Dle § 79 odst.(3) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  u r č u j i  nabídku a formu povinných a 

nepovinných zkoušek maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období 2023. 

Současně dle § 19 vyhlášky č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů  s t a n o v u j i  délku konání a rozsah textu 

písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. 

 

 

obor 65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví 

 

Profilová část maturitní zkoušky 
 

Povinné zkoušky profilová část 
 

1. Písemná práce  a ústní zkoušku z českého jazyka a literatury 

název zkoušky: Český jazyk a literatura 

 - písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu v minimálním rozsahu 250 slov  

 - písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání 

 - žák si vybírá ze čtyř zadání 

 - způsob záznamu vytvářeného textu písemné práce - rukopisný  

2. Písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

název zkoušky: Cizí jazyk (pokud si ho žák ve společné části zvolil) 

 - písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu/ů v rozsahu celkem 200-220 slov 

 - žák si vybírá ze tří zadání  

 - písemná práce trvá 75 minut včetně času na volbu zadání 

 - způsob záznamu vytvářeného textu písemné práce - rukopisný 

 

3. následující povinné zkoušky 
 

Praktická zkouška 

Soubor odborných předmětů 

Provedení praktických činností na úseku výroby, odbytu a řízení gastronomického provozu včetně 

zpracování písemné přípravy. 
 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

název zkoušky: Odborné předměty gastronomické 

Technologie, Odbyt a obsluha, Potraviny a výživa 
 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

název zkoušky: Odborné předměty ekonomické a hotelnictví 

Ekonomika a účetnictví, Hotelový provoz, Cestovní ruch 
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Nepovinné zkoušky profilová část 
 

Žák může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky zvolené 

z nabídky: 
 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

název zkoušky: Informační technologie 

Informační a komunikační technologie 
 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

název zkoušky: Občanský a společenskovědní základ 

Občanská výchova, Dějepis, Základy práva 

 

Společná část maturitní zkoušky 
Povinné zkoušky společná část 

 

1. Didaktický test 

název zkoušky: Český jazyk a literatura 
 

a 
 

2. Didaktický test 

název zkoušky: cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Ruský jazyk) 
 

nebo 
 

2. Didaktický test 

název zkoušky: Matematika 

 

Nepovinné zkoušky společná část 
 

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám konaným formou 

didaktického testu ze zkušebních předmětů cizí jazyk, matematika a matematika rozšiřující. 
 

 

 

 

V Karlových Varech 5. 09. 2022 
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ředitel školy 


