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Obsah a forma profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020: 
 

1. 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 – s dostatečným časovým předstihem je studentům 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.  

▪ 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. 

▪ 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. 

2. 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  

3. 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:   

▪ cizí jazyk – všeobecné i odborné komunikativní kompetence prokazuje žák v aktivní konverzaci 

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

4. nepovinná zkouška profilové části – Matematika+ - 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 
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