
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace 

Tyršova 867/34, 746 95  Opava 

T  +420 553 711 628   /   E  skola@sshsopava.cz   /   www.sshsopava.cz 

IČ:  72547651   /   DIČ: CZ72547651   /   č. ú.:  KB Opava  107-439710287/0100 

 

 

 

PROTOKOL O PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE 

Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 

 NÁHRADNÍM ZPŮSOBEM 

Praktická maturitní zkouška konaná náhradním způsobem  

Vzhledem k pandemii COVID 19 v ČR byla přijata nová legislativa umožňující řediteli školy 

stanovit náhradní způsob konání praktické maturitní zkoušky. Ředitel školy v souladu s §26 zákona 

č.135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich 

ukončování ve školním roce 2019/2020 a § 28 vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, 

maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 rozhodl o náhradním způsobu 

konání praktické maturitní zkoušky pro žáky oboru Hotelnictví.  

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů – žák prokáže zvládnutí odborných předmětů 

hotelnictví (technika obsluhy a služeb, technologie přípravy pokrmů, praxe). V prosinci 2019 si žáci 

vylosovali pracovní pozici pro písemnou přípravu praktické zkoušky (vedoucí provozu, vedoucí 

obsluhy, nápojář, barman, barista, účetní). Žáci dle pokynů odborných učitelů pracovali na náhradní 

formě její přípravy ve formě zpracování maturitní práce pro svou pracovní pozici a daný typ 

společenské akce.  

Praktická maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – obhajoba maturitní práce v rámci dané 

pracovní pozice a ústní zkouška. Aby žák ve zkoušce prospěl, musí být hodnocen nejhůře 

známkou „dostatečný“ v obou částech.  

Praktická část maturitní zkoušky má váhu ve výsledné známce 40% a ústní část 60%. 

Ústní zkouška – žákům bylo zadáno 25 otázek (pokrývají tematiku z předmětů technika obsluhy  

a služeb, technologie přípravy pokrmů, praxe), z nichž si každý vylosuje jednu. Ústní zkouška 

probíhá v rámci společné a profilové části maturitní zkoušky ve stanoveném termínu v červnu 2020.  

Jméno a příjmení:   

Datum narození:      

Třída: 4. B 

Téma praktické maturitní práce:                                                           Funkce:                               

Datum obhajoby maturitní práce:     

Téma ÚZ: 

Datum konání ústní části PMZ:     

 Klasifikace: 

Obhajoba maturitní práce z odborných  

předmětů                                     40 % 
 

Ústní zkouška                              60%  

Výsledná známka  
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HODNOCENÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE 

Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ ÚSTNÍ OBHAJOBY 
 

Jméno a příjmení:                                

Téma praktické maturitní práce:      

Funkce:  

Datum:                                                   

 Klasifikace:  

Formální stránka práce  

Obsahová stránka práce   

Logická stavba práce  

Srozumitelnost textu a nákresů  

Správnost používání odborné terminologie  

Grafické zpracování práce  

Tvořivost  

Přístup žáka  

Splnění cíle práce  

Prezentace práce  

Ústní obhajoba práce   

Výsledné hodnocení práce a její obhajoby:        

 
 

Zpracovala: 

 

Ing. Pavlína Šmachová 

vedoucí předmětové komise odborných předmětů 

 

 

Schválil: 

 

Mgr. Martin Ruský 

ředitel školy  

 
 

 

V Opavě dne 11. 5. 2020                                            

              

 

 


