
 

 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA OBORU CESTOVNÍ RUCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

 
 

Společná část maturitní zkoušky 

2 povinné zkoušky 

Profilová část maturitní zkoušky 

5 zkoušek 

  Český jazyk a literatura Hodnocení: 

1. povinná zkouška 

Český jazyk 

  

Didaktický test 

Hodnocení:  

uspěl x neuspěl 

Písemná práce 

 

Ústní zkouška 

 

 Písemná práce: 40% 

Ústní zkouška: 60% 

Klasifikační stupnice 1 - 5 

  První cizí jazyk Hodnocení: 

2. povinně volitelná 

zkouška 

Cizí jazyk 1 

  

Didaktický test 

včetně poslechu 

Hodnocení: 

uspěl x neuspěl 

Písemná práce 

 

Ústní zkouška 

 

Písemná práce: 40% 

Ústní zkouška: 60% 

Klasifikační stupnice 1 - 5 

2. povinně volitelná 

zkouška 

Matematika 

 

Didaktický test 

Hodnocení: 

uspěl x neuspěl 

   

  
III. Praktická zkouška z odborných 

předmětů 
 

  
Videotest 

Projekt 
Ústní zkouška  



 

  
IV. Teoretická zkouška 

z odborných předmětů 
 

   Ústní zkouška  

Společná část maturitní zkoušky 

nepovinná zkouška 
 

Profilová část maturitní zkoušky 

1 volitelná zkouška  

Matematika rozšiřující didaktický test   

III. Volitelný předmět 

1. Cizí jazyk  

2. Matematika  

Ústní zkouška 

Klasifikační stupnice 1 - 5 

  Písemná práce Ústní zkouška  Při výběru 2. cizí jazyk 

 

  



 

 

Obsah a forma profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 

1. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce a formou ústní 

zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné 

části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk a z dalších tří povinných zkoušek ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. 

Písemná práce z českého jazyka a literatury – souvislý text v minimálním rozsahu 250 slov. Minimální délka trvání 110 minut.  

U písemné práce lze použít Pravidla českého pravopisu.  

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce jsou 

stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání. Písemnou práci konají žáci daného oboru ve stejný den a čas.  

Ústní zkouška – ředitel školy stanovuje pro všechny obory studia jeden maturitní seznam literárních děl. Tento seznam obsahuje nejméně  

60 literárních děl. Zároveň stanovuje kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem.  

Žák vybírá 20 literárních děl tak, aby splnil níže uvedená kritéria. 
 

Světová a česká literatura do konce 18. století:   min. 2 literární díla 

Světová a česká literatura 19. století:    min. 3 literární díla 

Světová literatura 20. a 21. století:     min. 4 literární díla 

Česká literatura 20. a 21. století:     min. 5 literárních děl 
 

Seznam žáka může obsahovat maximálně 2 díla od jednoho autora. 

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.  

Nejnižší počet literárních děl v žákovském seznamu je 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební 

období.   

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního 

literárního díla.  

Délka přípravy - 20 minut, délka zkoušky - 15 minut.  



 

 

Písemná práce z anglického jazyka – delší souvislý text v  rozsahu 140 - 160 slov a krátký text v rozsahu 60 – 70 slov.  

Délka trvání písemné práce 70 minut.  

U písemné práce lze použít překladový slovník.  

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví jedno nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání 

písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání. Zadání vychází z forem probraných v průběhu 4letého studia a zahrnuje 

následující útvary: článek, charakteristika, popis, vypravování, formální a neformální korespondence; zpráva, oznámení, instrukce / návod. 

Písemnou práci konají žáci daného oboru ve stejný den a čas.  

Ústní zkouška – pro ústní zkoušku z anglického/druhého cizího jazyka ředitel školy stanovuje 25 témat. 

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího více zadání ke konkrétnímu tématu.  

U oboru Hotelnictví je součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného 

vzdělávání.  

Délka přípravy - 20 minut, délka zkoušky - 15 minut. 
 

2. Odborné předměty cestovního ruchu – žák prokáže zvládnutí odborných předmětů cestovního ruchu (geografie, geografie cestovního ruchu, 

cestovní ruch, technika cestovního ruchu a praxe v cestovním ruchu). Zkouška se skládá ze tří částí – videotestu, projektu a ústní části. Aby 

žák ve zkoušce obstál, musí být hodnocen známkou nejméně dostatečný ve všech těchto částech. Každá část zkoušky se na výsledné zkoušce 

podílí jednou třetinou.   

▪ videotest – žákům je s dostatečným časovým předstihem zveřejněna fotogalerie 150 snímků z ČR a 150 snímků z Evropy a světa. Z ní je 

pak studentům do testu vybráno náhodně 25 a 25 snímků. Studenti mají za úkol rozeznat, o jakou památku se jedná a připsat její stručnou 

anotaci. Délka zkoušky - 30 + 30 minut. 

▪ projekt – s dostatečným časovým předstihem budou vylosovány 2 regiony ČR. V den konání zkoušky se žáci dozvědí celkem 4 témata, 

po 2 do každého regionu a ve stanoveném časovém limitu mají vypracovat 5 denní autokarový zájezd dle zadání. 

Délka zkoušky - 200 minut. 

▪ ústní zkouška – žáci 4. ročníku obdrží v září daného školního 20 – 30 okruhů otázek. U zkoušky si každý vylosuje jeden okruh, na dané 

téma pak hovoří před zkušební komisí.  

Délka přípravy k ústní části – 15 minut, délka zkoušky – 15 minut. 

3. Odborné ekonomické předměty – probíhá formou diskuse k vylosovaným otázkám z okruhu předmětů - podniková ekonomika, účetnictví, 

management, marketing, právo, informační a komunikační technologie, obchodní korespondence a řešením praktických příkladů. 

Délka přípravy k ústní části – 30 minut, délka zkoušky – 15 minut. 



 

4. Volitelný předmět – žák si zvolí jeden ze dvou volitelných předmětů, přičemž si jej zvolí s ohledem na společnou část maturitní zkoušky tak, 

aby jeho volba byla jiná než v případě společné části maturitní zkoušky. Je možno si zvolit z následujících možností:   

▪ 2. cizí jazyk – všeobecné i odborné komunikativní kompetence prokazuje žák v písemné práci a aktivní konverzaci 

▪ Písemná práce z 2. cizího jazyka – souvislý text v minimálním rozsahu 150 slov. Délka trvání písemné práce je 60 minut.  

U písemné práce lze použít překladový slovník.  

▪ Pro písemnou práci ředitel školy stanoví jedno zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné 

práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání. Zadání vychází z forem probraných v průběhu 4letého studia a zahrnuje 

následující útvary: popis, vypravování, neformální korespondence. Písemnou práci konají žáci daného oboru ve stejný den a čas.  

Ústní zkouška – pro ústní zkoušku z druhého cizího jazyka ředitel školy stanovuje 25 témat. 

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru ke konkrétnímu odborně zaměřenému tématu z oboru Hotelnictví. 

Délka přípravy - 15 minut, délka zkoušky - 15 minut. 

▪ matematika – žák prokáže zvládnutí základních matematických dovedností vycházejících z rámcového vzdělávacího programu 

Délka přípravy - 15 minut, délka zkoušky - 15 minut. 

5. Nepovinná zkouška společné části – Matematika rozšiřující - formou didaktického testu.  

 

Příklady volby: 

▪ pokud si žák zvolí ve společné části např. anglický jazyk, ve volitelném předmětu musí zvolit jiný cizí jazyk nebo matematiku 

▪ pokud si žák zvolí ve společné části matematiku, ve volitelném předmětu musí zvolit cizí jazyk 

 

 

 

 

 

 

V Opavě dne 27. 9. 2021          Mgr. Martin Ruský 

                   ředitel školy 

 


