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ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY  
ze dne 2. 9. 2015 
 

Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 

2015/2016 

(1) Ve smyslu § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, určuji pro žáky níže uvedených 

oborů vzdělání  povinné a nabídku nepovinných zkoušek profilové části maturitní 

zkoušky ve školním roce 2015/2016. 

(2) Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky: 

Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví 

1. Ekonomika a podnikání – obsah učiva předmětu Účetnictví, Ekonomika, Marketing a 

management 

forma – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

2. Hotelnictví a cestovní ruch – obsah učiva předmětů Hotelový provoz a Cestovní ruch 

forma – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

3. Praktická zkouška z odborných předmětů – skládá se z 

a) písemné části – cílem práce je písemné vyjádření realizace strategie 

podnikatelské příležitosti v zadané lokalitě ČR 

b) praktické části zaměřené na řešení modelových situací z oblasti podnikání 

v hotelnictví  

(obsah učiva předmětů Fiktivní firma, Technika obsluhy a služeb, Technologie 

přípravy pokrmů a Hotelový software) 

Obor vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie 

1. Gastronomie – obsah učiva předmětů Potraviny a výživa, Stolničení, Technologie, 

Restaurační a hotelový provoz 

forma – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

2. Ekonomika – obsah učiva předmětů Ekonomika a Účetnictví 

forma – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

3. Praktická zkouška z odborného výcviku – obsah učiva předmětu Odborný výcvik 

skládá se z písemné části a praktické části 

Obor vzdělání 64-41-L/51 Podnikání 

 Účetnictví – obsah učiva předmětu Účetnictví 

forma – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 Ekonomika – obsah učiva předmětů Ekonomika podniku, Marketing a management 

forma – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Praktická zkouška z odborných předmětů – skládá se z 

a) písemné části – řešení účetních případů 

b) praktické části zaměřené na řešení modelových situací z oblasti podnikání 

v malých a středních firmách (např. přijímání zaměstnance, pracovní smlouva, 

výpočet hrubé mzdy, vedení účetnictví atd.)  

(obsah učiva předmětů Informačních a komunikačních technologií, Fiktivní firmy, 

Účetnictví, Účetního softwaru) 
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(3) Nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro všechny obory: 

1. Druhý cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk) 

forma – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

2. Občanský a společenskovědní základ 

forma – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

(4) Termíny konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

1. Praktická maturitní zkouška se koná 11. - 13. května 2016. 

2. V jarním období se dílčí ústní zkoušky společné části maturity a ústní zkoušky 

profilové části konají současně, a to v termínu 23. května až 27. května 2016. Těmto 

zkouškám bude předcházet 5 dnů studijního volna (16. května až 20. května 2016). 
 

V Poličce dne 2. 9. 2016 

 

 

 

 

Mgr. Boris Preissler 
ředitel školy 

 
Na vědomí 

Zástupce ředitele 

Třídní učitel 

Žáci oboru 


