
Maturitní zkouška 2021 
 

Ředitel školy v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů zveřejňuje tyto informace ke konání maturitních zkoušek a jejich částí: 

1) Přihlašování k maturitní zkoušce 

Žák podává k maturitní, opravné nebo náhradní zkoušce přihlášku řediteli školy, a to 
nejpozději do 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období: 
 

V přihlášce žák uvede následující údaje: 

- jméno, příjmení, školu, třídu, obor vzdělávání, formu vzdělávání, rodné číslo, datum 
narození, místo narození, státní občanství 
- názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek společné i profilové maturitní zkoušky 
- názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek 
- zařazení žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky do 
kategorie a skupiny za účelem uzpůsobení podmínek pro konání společné části maturitní 
zkoušky (odborný posudek školského poradenského zařízení) 
- požadavek žáka podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona na )úpravu podmínek a 
způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury 

2) Skladba maturitní zkoušky 
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní 
zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák 
získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná společnou i profilovou 
část maturitní zkoušky. 

Hotelnictví (65-42-M/01) 
Společná část – didaktický test z ČJL (všichni žáci), volba mezi didaktickým testem z AJ a MAT 
Profilová část  
ČJL (písemná práce, ústní část – všichni žáci) 
 AJ (písemná práce, ústní část u žáků, kteří si zvolili ve společné části AJ) 
Hotelový provoz – ústní zkouška (všichni žáci)  
Odborné předměty cestovního ruchu – ústní zkouška (všichni žáci) 
Praktická zkouška z odborných předmětů (všichni žáci) 
 
Kosmetické služby (69-41-L/01) 
Společná část – didaktický test z ČJL (všichni žáci), volba mezi didaktickým testem z AJ a MAT  
Profilová část  
ČJL (písemná práce, ústní část – všichni žáci) 
AJ (písemná práce, ústní část u žáků, kteří si zvolili ve společné části AJ) 
Zdravověda – ústní zkouška (všichni žáci) 



Kosmetika a materiály – ústní zkouška (všichni žáci) 
Praktická zkouška z odborného výcviku (všichni žáci) 
 
Gastronomie (65-41-L/01) 
Společná část – didaktický test z ČJL (všichni žáci), volba mezi didaktickým testem z AJ a MAT  
Profilová část  
ČJL (písemná práce, ústní část – všichni žáci) 
AJ (písemná práce, ústní část u žáků, kteří si zvolili ve společné části AJ) 
Hotelový a restaurační provoz – ústní zkouška (všichni žáci)  
Odborné ekonomické předměty – ústní zkouška (všichni žáci) 
Praktická zkouška z odborného výcviku (všichni žáci) 
 

Termíny konání didaktických testů společné části v jarním zkušebním období 2021: 
od pondělí 3. května do pátku 7. května 2021 
Jednotné zkušební schéma bude stanoveno MŠMT do 15. ledna 2021 

Profilová část maturitní zkoušky 

Zkouška z českého jazyka a literatury 
Písemná práce 
- vytvoření souvislého autorského textu dle zadaných kritérií 
- rozsah minimálně 250 slov 
- písemná práce trvá 110 minut včetně času na výběr zadání 
- ŘŠ stanoví 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky, žáci 
si zvolí 1 zadání 
- povolenou pomůckou jsou Pravidla českého pravopisu 
Ústní zkouška 
- pro ústní zkoušku ŘŠ stanoví seznam literárních děl, z nichž žák sestavuje vlastní seznam 
20 děl dle kritérií: 
Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla 
Světová a česká literatura do konce 19. století – min. 3 literární díla 
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 žáka zastoupena próza, poezie, drama. 
Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. 
Seznam literárních děl žák podepíše a odevzdá své vyučující českého jazyka a literatury 
nejpozději 31. března 2021. Neodevzdá-li žák do tohoto data vlastní seznam literárních děl, 
losuji si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu 
literárních děl. Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou a 
náhradní zkoušku. 
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 
obsahujícího úryvek z vylosovaného literárního díla, součástí pracovního listu je i neumělecký 
text, který žák interpretuje a prokazuje znalosti a dovednosti z oblasti mluvnice a slohu. 



Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze 
losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 

Zkouška z anglického jazyka 
Písemná práce 
- vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém rozsahu min. 200 slov (delší text – 140 – 
170 slov + kratší text – 60 – 70 slov) 
- písemná práce trvá celkem 70 minut včetně času na výběr tématu 
- ŘŠ stanoví 1 zadání, které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky 
- povolenou pomůckou je překladový slovník 
Ústní zkouška 
- ŘŠ stanoví 20 témat pro všechny obory vzdělávání (v rámci každého oboru bude 20 
odborných témat) 
- zkouška má formu řízeného rozhovoru 
- doba přípravy je 20 minut, zkouška trvá 15 minut 

 

 

Ing. Zdeněk Šlaich 
ředitel školy 


