
 

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní 

zkoušky ve školním roce 2021/22 
V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů ředitel školy stanovuje nabídku 

povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro maturitní Cestovní ruch: 65-42-M/02. 

 

Obor Cestovní ruch: 65-42-M/02 

Nabídka povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/22 

Název zkoušky Forma zkoušky 

Český jazyk a literatura Písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Povinný cizí jazyk – anglický, 
německý, francouzský, ruský 

Písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Praktická zkouška z odborných 
předmětů 

Kombinovaná 

Teoretická zkouška 
z odborných předmětů 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Nabídka povinně volitelných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/22* 

Název zkoušky Forma zkoušky 

Volitelný cizí jazyk - anglický, 
německý, francouzský, ruský 

Písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Matematika Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

* Z povinně volitelných předmětů si žák volí pouze jeden. Pokud si zvolí cizí jazyk, musí být jiný než cizí jazyk v rámci 

povinných zkoušek.    

 

Náležitosti písemných prací podle § 14a a § 14c vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

Písemná práce  Délka konání Rozsah textu 

Český jazyk a literatura 110 minut minimálně 250 slov 

Povinný cizí jazyk 70 minut delší souvislý text 140 - 160 slov,  
krátký text 60 – 70 slov 

Volitelný cizí jazyk 60 minut minimálně 150 slov 
 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z pěti, případně ze čtyř zkoušek: 

 český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí) 

 povinný cizí jazyk (písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí) v případě, že si zvolil 

cizí jazyk ve společné části maturitní zkoušky 

 praktická zkouška z odborných předmětů (kombinovaná forma) 

 teoretická zkouška z odborných předmětů (ústní zkouška před maturitní komisí) 

 jeden z povinně volitelných předmětů: 

o povinně volitelný cizí jazyk (písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí) 

o matematika (ústní zkouška před maturitní komisí) 

  



 

 

Nabídka povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/22 

Český jazyk a literatura 

Písemná práce z českého jazyka a literatury – souvislý text v minimálním rozsahu 250 slov, 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 bezprostředně 

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 z českého jazyka a literatury – 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. 

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

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

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

o 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. 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 z vylosovaného literárního díla a úryvek z neuměleckého textu, ověřující znalosti a dovednosti 

vztahující se k učivu o jazyce a slohu, a struktury ústní zkoušky.  

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

Povinný cizí jazyk – anglický, německý, francouzský, ruský 

Písemná práce z povinného cizího 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 zadání, které 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:  

 delší souvislý text tvoří článek, charakteristika, popis, vypravování, formální a neformální 

korespondence, 

 krátký souvislý text tvoří zpráva, oznámení, instrukce/ návod. 

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

 

 

 

 



 

 

Ústní zkouška z povinného cizího jazyka 

Pro ústní zkoušku ředitel stanoví 25 témat. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru 

s využitím pracovního listu obsahujícího více zadání ke konkrétnímu tématu.  

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

Praktická zkouška z odborných předmětů 

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.  

▪ videotest – z předem zveřejněné fotogalerie 150 snímků z ČR a 150 snímků z Evropy a světa je 

náhodně vybráno 25 a 25 snímků. Studenti mají za úkol identifikovat destinaci na fotografii a krátce ji 

popsat. 

Délka videotestu 60 minut.  

▪ projekt – z předem náhodně vybraných dvou regionů v České republice, žáci vypracují 5-ti denní 

autokarový zájezd dle zadání.  

Délka zkoušky - 200 minut.  

▪ ústní zkouška – Pro zkoušku z odborných předmětů ředitel stanoví 25 témat. 

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

Teoretická zkouška z odborných předmětů 

Pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů ředitel stanoví 23 témat.  

Zkouška probíhá formou diskuse k vylosovaným otázkám z okruhu předmětů odborné vzdělávací 

podniková ekonomika, účetnictví, management, marketing, právo, informační a komunikační 

technologie, obchodní korespondence a řešením praktických příkladů.   

Délka přípravy – 30 minut, délka zkoušky – 15 minut. 

Nabídka povinně volitelných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/22 

Z povinně volitelných předmětů si žák volí pouze jeden. Pokud si zvolí cizí jazyk, musí být jiný než cizí 

jazyk v rámci povinných zkoušek. 

Volitelný cizí jazyk - anglický, německý, francouzský, ruský 

Všeobecné i odborné komunikativní kompetence prokazuje žák v písemné práci a aktivní konverzaci. 

Písemná práce z volitelného 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 z volitelného cizího jazyka – pro ústní zkoušku z volitelného cizího jazyka ředitel školy 

stanoví 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 

Pro zkoušku z matematiky ředitel stanoví 21 témat.  

Žák prokáže zvládnutí základních matematických dovedností vycházejících z rámcového vzdělávacího 

programu. 

Délka přípravy - 30 minut, délka zkoušky - 15 minut. 

 

 

 

 

 

 

V Opavě dne 27. 9. 2021           

Mgr. Martin Ruský 

Ředitel školy  



 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA OBORU CESTOVNÍ RUCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

Společná část maturitní zkoušky (2 povinné zkoušky) Profilová část maturitní zkoušky (5 zkoušek) 

Název zkoušky Forma zkoušky Název zkoušky Forma zkoušky 

Český jazyk a literatura 

 (1. povinná zkouška) 
Didaktický test Český jazyk a literatura  

Písemná práce a ústní zkouška před zkušební 

maturitní komisí 

Povinně volitelný cizí jazyk 

(2. povinně volitelná zkouška) 
Didaktický test, včetně poslechu 

Povinně volitelný cizí jazyk 

(anglický, německý, francouzský, 

ruský) 

Písemná práce a ústní zkouška před zkušební 

maturitní komisí 

Matematika  

(2. povinně volitelná zkouška) 
Didaktický test  

 

Praktická zkouška z odborných 

předmětů 
Kombinovaná 

Teoretická zkouška z odborných 

předmětů 
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Společná část maturitní zkoušky, nepovinná zkouška Povinně volitelné zkoušky profilové části maturitní zkoušky (1 zkouška)* 

Matematika rozšiřující  Didaktický test 

Volitelný cizí jazyk  

(anglický, německý, francouzský, 

ruský) 

Písemná práce a ústní zkouška před zkušební 

maturitní komisí 

 Matematika Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

* Žák si zvolí jeden ze tří 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. 


