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Vyhláška 177/2009 Sb. o podmínkách ukončování vzdělávání ve 

středních školách maturitou  
 

Zadání praktické zkoušky a způsob jejího konání stanoví ředitel školy. Praktickou 

zkoušku koná žák nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá zkouška nejdéle 420 minut. Praktická 

zkouška může být konána individuálně nebo společně s více žáky, žáci jsou vždy hodnoceni 

jednotlivě.  

 

     Žáci si vylosují z témat stanovených ředitelem školy téma praktické zkoušky. Podle tématu 

připravují nabídku zájezdu nebo vykonávají průvodcovskou činnost po kulturně-historických 

památkách Prahy. 
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Obecné pokyny  

 

   Žáci obdrží nabídku témat. Žák si vylosuje téma praktické zkoušky 20. února 2018 

V případě, že se žák k losování nedostaví, vylosuje jeho téma praktické zkoušky ředitelem 

školy pověřený pedagogický pracovník. 

 

   Žáci obdrží nejpozději do 20. února 2018 písemné potvrzení o vylosovaném tématu své 

praktické zkoušky.  

    Praktické zkoušky se konají v termínu  6. dubna;  9. dubna 2018  

Doporučení:  

Žákům je doporučeno konzultovat vylosované téma a způsob jeho realizace s učitelem 
odborných předmětů  a s učitelem praktického vyučování.  

Témata praktické zkoušky 

 

1. Nabídka a realizace zájezdu  

2. Průvodcovská činnost po kulturně-historických památkách Prahy 
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Téma: Nabídka a realizace zájezdu  
  

Zadání tématu pro žáka: Nabídka a realizace zájezdu 
 

Každý žák plní vylosovaný úkol- konkrétní zájezd. Ve vylosovaném úkolu má žák uvedeny 
pokyny, jak pracuje, jak postupuje během vlastní praktické zkoušky 

  

 

Úkoly: 

• Navrhněte vhodnou destinaci 
• Připravte cestovní smlouvu 

• Připravte kalkulaci zájezdu 
• Připravte cestovní a zdravotní pojištění 

• Připravte pobytový voucher pro daný zájezd 
• Navrhněte rezervaci dopravy 
• Prezentujte daný zájezd zkušební komisi 

• Pracujte podle stanoveného časového harmonogramu a dodržujte předpisy BOZP 
a hygieny práce 

 

Organizace zkoušky 

Termín zkoušky:  6.4. 2018 

Místo konání praktické zkoušky: Střední škola gastronomická a hotelová, s.r.o. Vrbova 
1233 Praha 4  

Zkouška se koná v jednom dni, maximální doba trvání je 7 hodin.  

Časový harmonogram: 

8:00 – nástup žáků  

8:10 – 11:10 –  vylosování konkrétního zadání zájezdu, příprava nabídky zájezdu  

11:10 – 14:30 – prezentace zájezdu zkušební komisi 

14:35 – 15:00 – vyhodnocení zkoušky 
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Téma: Průvodcovská činnost po kulturně-historických památkách Prahy 
  

Zadání tématu pro žáka: Průvodcovská činnost po kulturně - historických památkách 
Prahy 
Skupina 6 žáků bude vykonávat průvodcovskou činnost dle jednotlivých tras. Každý žák plní 
jednu vylosovanou část - okruh. Ve vylosované části - okruhu má žák uvedeny pokyny, jak 
pracuje, jak postupuje během vlastní praktické zkoušky  

Úkoly: 

• Připravte průvodcovskou činnost a kulturně-historickou charakteristiku vylosované 
části   

• Prezentujte formou průvodcovské činnosti danou vylosovanou část z kulturně-
historického pohledu zkušební komisi 

• Pracujte podle stanoveného časového harmonogramu a dodržujte předpisy BOZP  
a hygieny práce. 

Organizace zkoušky: 

Termín zkoušky: 9.4.2018 

Místo konání praktické zkoušky: Střední škola gastronomická a hotelová, s.r.o., Vrbova 
1233 Praha 4 a hlavní město Praha – průvodcovská činnost po kulturně-historických 
památkách Prahy 

Zkouška se koná v jednom dni, maximální doba trvání je 7 hodin.  

Časový harmonogram: 

7:00 – nástup žáků 

7:10 – 7:25 – vylosování kulturně historické trasy jednotlivcem 

7:25 – 8:10 – příprava slovní prezentace vylosované části 

8:15 – 8:45 – doprava skupiny 

8:50 – 13:30 – slovní prezentace průvodcovské činnosti zkušební komisi (max. 30 minut na 
jednu trasu) 

13:30 – 14:00 – návrat do budovy školy 

14:30 – 15:00 – vyhodnocení zkoušky 
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Ověřované kompetence absolventa  
 

a) Odborné kompetence 

• Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

• Obchodně podnikatelské aktivity ve službách cestovního ruchu 

• Vykonávání a organizování odborných činností služeb cestovního ruchu 

 

b) Klí čové kompetence 

• K řešení problémů 

• Personální a sociální kompetence 

• Občanská kompetence a kulturní povědomí 

Vzdělávací oblasti RVP a obsah učiva  

• Služby cestovního ruchu 

• Geografické a kulturně historické vzdělávání 

• Komunikace ve službách 
 

• Základy průvodcovství 
 

• Ekonomika a podnikání  
 

• Informační a komunikační technologie 
 

 

 

 


