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

1. praktická maturitní zkouška – žáci si vylosují svoji pracovní pozici v rámci praktické zkoušky připravené vyšší formou složité obsluhy 

nebo rautu (vedoucí provozu, účetní, vedoucí obsluhy, obsluhující, nápojář, barman, barista apod.). Na přípravě a realizaci slavnostní akce 

žáci pracují v týmu. Před termínem konání praktické maturitní zkoušky odevzdá vedoucí provozu řádnou písemnou přípravu ve formě 

seminární práce. Po vykonání praktické části maturitní zkoušky, každý žák vykoná ústní část profilové maturitní zkoušky před maturitní 

komisí.  

2. odborné ekonomické předměty – probíhá formou diskuse k vylosovaným otázkám z okruhu předmětů odborné vzdělávací oblasti 

ekonomika a hotelnictví – ekonomika, účetnictví, právo, management a marketing, obchodní korespondence, hotelový provoz, informační 

a komunikační technologie a řešením praktických příkladů  

3. volitelný předmět – 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. Je možno zvolit si z následujících možností: 

▪ gastronomie, hygiena a výživa – zkouška se skládá z předmětů technika obsluhy a služeb, technologie přípravy pokrmů, nauka o výživě 

a základy přírodních věd (žák prokáže odborné znalosti z výše uvedených předmětů)  

▪ 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, matematiku či gastronomii 

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