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Rozhodnutí o určení profilových zkoušek 

V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., 

o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném 

znění, ředitelka školy Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, 

určuje následující: 

 

Obor vzdělávání 65-42-M/02 Cestovní ruch  ŠVP: Služby cestovního ruchu 

Žáci třídy SCR4 konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2023 profilovou zkoušku z Českého 

jazyka a literatury. Pokud si žák zvolí ve společné části maturitní zkoušky cizí jazyk, tak koná profilovou 

zkoušku z tohoto cizího jazyka. Součástí profilové maturitní zkoušky jsou další tři povinné zkoušky 

(Odborné předměty, Ekonomické předměty, Účetnictví): 

 

Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky 

Povinná zkouška Český jazyk a literatura 
písemná zkouška a ústní 

zkouška 

Povinná zkouška Anglický jazyk 
písemná zkouška a ústní 

zkouška  

Povinná zkouška Odborné předměty ústní zkouška 

Povinná zkouška Ekonomické předměty ústní zkouška 

Povinná zkouška Účetnictví praktická zkouška 
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65-41-L/01 Gastronomie ŠVP: Hotelový a restaurační provoz 

Žáci třídy HRP4 konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2023 profilovou zkoušku 

z Českého jazyka a literatury. Pokud si žák zvolí ve společné části maturitní zkoušky cizí jazyk, tak koná 

profilovou zkoušku z tohoto cizího jazyka. Součástí profilové maturitní zkoušky jsou další tři povinné 

zkoušky (Hotelový provoz, Ekonomické předměty, Účetnictví): 

 

Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky 

Povinná zkouška Český jazyk a literatura 
písemná zkouška a ústní 

zkouška 

Povinná zkouška Anglický jazyk 
písemná zkouška a ústní 

zkouška  

Povinná zkouška Hotelový provoz ústní zkouška 

Povinná zkouška Ekonomické předměty ústní zkouška 

Povinná zkouška Účetnictví praktická zkouška 
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65-41-L/51 Gastronomie ŠVP: Management v gastronomii (denní forma) 

Žáci třídy NS2 konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2023 profilovou zkoušku z Českého 

jazyka a literatury. Pokud si žák zvolí ve společné části maturitní zkoušky cizí jazyk, tak koná profilovou 

zkoušku z tohoto cizího jazyka. Součástí profilové maturitní zkoušky jsou další tři povinné zkoušky 

(Hotelový provoz, Ekonomické předměty, Účetnictví): 

 

Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky 

Povinná zkouška Český jazyk a literatura 
písemná zkouška a ústní 

zkouška 

Povinná zkouška Anglický jazyk 
písemná zkouška a ústní 

zkouška  

Povinná zkouška Hotelový provoz ústní zkouška 

Povinná zkouška Ekonomické předměty ústní zkouška 

Povinná zkouška Účetnictví praktická zkouška 

 

  



  Rozhodnutí o určení profilových zkoušek 
 
  

4 
 

65-41-L/51 Gastronomie ŠVP: Management v gastronomii (dálková 

forma) 

Žáci třídy DM3 konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2023 profilovou zkoušku z Českého 

jazyka a literatury. Pokud si žák zvolí ve společné části maturitní zkoušky cizí jazyk, tak koná profilovou 

zkoušku z tohoto cizího jazyka. Součástí profilové maturitní zkoušky jsou další tři povinné zkoušky 

(Hotelový provoz, Ekonomické předměty, Účetnictví): 

 

Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky 

Povinná zkouška Český jazyk a literatura 
písemná zkouška a ústní 

zkouška 

Povinná zkouška Cizí jazyk 
písemná zkouška a ústní 

zkouška  

Povinná zkouška Hotelový provoz ústní zkouška 

Povinná zkouška Ekonomické předměty ústní zkouška 

Povinná zkouška Účetnictví praktická zkouška 

 

 

Témata profilových zkoušek a seznam literárních děl jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu: 

 Školní seznam literárních děl pro rok 2023 

 Maturitní témata pro obor 65-42-M/02 Cestovní ruch 

 Maturitní témata pro obor 65-41-L/01  

 Maturitní témata pro obor 65-41-L/51 Gastronomie (denní forma) 

 Maturitní témata pro obor 65-41-L/51 Gastronomie (dálková forma) 



  Rozhodnutí o určení profilových zkoušek 
 
  

5 
 

Dokument: Rozhodnutí o určení profilových zkoušek pro rok 2023 

Platnost: 1. 9. 2022 – 30. 9. 2023 

Zpracovala: Mgr. Silvie Bártlová, ZŘTV 

Schválila: Mgr. Ivana Matulová, ředitelka školy 

Zveřejněno na úřední desce školy a webových stránkách školy: 1. 9. 2022 
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Důležité náležitosti maturitní zkoušky 

Písemné práce 

V souladu s ustanovením § 14 a, b, c, d a §19 vyhlášky stanovila ředitelka školy délku a rozsah 

písemných prací takto: 

1. Písemná práce z českého jazyka a literatury trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. 

Jedná se o vytvoření souvislého textu, jehož rozsah je minimálně 250 slov. Žák si volí jedno 

z 5 zadání.  

2. Písemná práce z cizího jazyka trvá 70 minut včetně času na volbu zadání. Písemnou práci 

tvoří dvě části, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v českém, anglickém nebo 

německém jazyce.  Délka požadovaného textu je minimálně 200 slov a maximálně 240 

slov a pro každou část písemné práce je stanovena s ohledem na slohový útvar  

a požadavky na ověřované dovednosti. Požadovaný rozsah textu je vždy uveden  

v instrukcích. Během testování je povoleno používat slovníky, které neobsahují přílohu 

věnovanou písemnému projevu.  

 

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl 

Žák si ze školního maturitního seznamu literárních děl (viz příloha soubor „Školní seznam literárních 

děl 2023“ připraví vlastní seznam 20 literárních děl, který odevzdá ředitelce školy nebo jí pověřené 

osobě do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. 

Neodevzdá-li žák do daného data seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke 

všem dílům školního maturitního seznamu. 

Žákův seznam musí obsahovat: 

Světová a česká literatura do konce 19. století  min. 5 literárních děl 

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

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

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

může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. 
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Podrobnosti o praktické zkoušce z účetnictví 

Praktická maturitní zkouška z účetnictví trvá maximálně 180 minut včetně času na losování zadání. 

Jedná se o vypracování souvislého účetního příkladu. Žák si losuje jedno ze 3 zadání z daných 

tematických okruhů z účetnictví. Okruhy obsahují úlohy k vypracování a k zaúčtování. 

Ústní zkouška 

1. Český jazyk a literatura zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 

pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí 

pracovního listu je i neumělecký text, který ověřuje znalosti a dovednosti žáka vztahující se 

k učivu o jazyce a slohu. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

2. Cizí jazyk ústní zkouška se skládá z otevřených úloh vyžadujících širokou odpověď. 

Odpovědí je souvislý samostatný ústní projev nebo interakce. Ústní zkouška má čtyři části, 

které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v anglickém jazyce. Všechny části ústní zkoušky 

jsou věnovány jednomu tématu. 

Před zahájením ústní zkoušky má každý žák vymezený čas na přípravu. Žák má možnost si 

během přípravy vypracovat poznámky a poté je při ústní zkoušce používat. Během 

přípravy na ústní zkoušku je povoleno používat slovníky a se souhlasem školy i jiné 

pomůcky a materiály, které žák potřebuje k přípravě na 3. část ústní zkoušky. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

3. Ekonomické předměty ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 

pracovního listu. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. 

Žák si losuje z 20 témat. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

 

4. Odborné předměty (Služby cestovního ruchu) ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného 

rozhovoru. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma.  Žák 
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si losuje ze 30 témat. U přípravy i zkoušky je povoleno používat atlasy, mapy, případně pracovní 

listy.  

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

 

5. Hotelový provoz ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru. Bezprostředně 

před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma.  Žák si losuje z 20 témat. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

 

6. Odborné předměty (Management v gastronomii, denní i dálková forma) ústní zkouška se 

uskutečňuje formou řízeného rozhovoru. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní 

zkoušce si žák vylosuje 1 téma.  Žák si losuje z 20 témat. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

 

 

Mgr. Ivana Matulová 

ředitelka školy 
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