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Praktická maturitní zkouška pro školní rok 2021/2022 

obor Cestovní ruch – 65-42–M/02 

 

Zadání praktické maturitní zkoušky a zp ůsob jejího konání stanoví ředitel 
školy. 
 
Žáci obdrží nabídku témat.  
Praktická zkouška m ůže být konána individuáln ě, nebo spole čně s více žáky, 
žáci jsou vždy hodnoceni jednotliv ě. 
Každý žák si v den praktické maturitní zkoušky vylo suje z témat stanovených 
ředitelem školy konkrétní téma. 
Praktickou maturitní zkoušku koná žák v jednom dni,  kdy zkouška trvá 
nejdéle 420 minut.  
Po vylosování tématu žákem je sou částí zkoušky p říprava na zkoušku 
v maximální délce 240 minut a prezentace tématu zku šební komisi v maximální 
délce 20 minut 
 
Termíny zkoušky 
CR4.A – Cestovní ruch – 1.4.; 4.4. 2022 
CR4.B – Cestovní ruch – 5.4.; 6.4. 2022 
CR4.S – Cestovní ruch – 7.4. 2022   
   
 
Nabídka a realizace zájezdu s jedním fakultativním výletem s pr ůvodcem 
Témata zkoušky: 
 
1. To nejlepší z Toskánska. Um ělecké a kulturní d ědictví. Prohlídka po 
měst ě s pr ůvodcem – Florencie (krátká ukázka).  

2. Víkend v Římě. Prohlídka m ěsta s pr ůvodcem – dle Vašeho uvážení p ěší 
prohlídka (krátká ukázka).  
 
3. Romantický víkend pro pár v Pa říži. Prohlídka m ěsta s pr ůvodcem – dle 
Vašeho uvážení p ěší prohlídka (krátká ukázka).  
 
4. To nejlepší z Provence. Prohlídka po vybraném m ěst ě s pr ůvodcem  
(krátká ukázka).  
 
5. Poznávací zájezd pro milovníky vína do Francie. Exkurze po vinných 
oblastech. Prohlídka m ěsta dle Vašeho uvážení (krátká ukázka). 
 
6. Víkend ve Vídni. Prohlídka m ěsta s pr ůvodcem zam ěřená na zajímavá místa 
(krátká ukázka).  
 
7. Sportovn ě-rekrea ční pobyt v Salcbursku. Prohlídka m ěsta s pr ůvodcem 
zaměřená na památky UNESCO (krátká ukázka).  
 
8. Zájezd do západo českého láze ňského trojúhelníku – láze ňská turistika 
pro seniory. Prohlídka m ěsta Karlovy Vary s pr ůvodcem (krátká ukázka). 

9. Teambuildingový pobyt na českých horách s návšt ěvou vybraného m ěsta 
s pr ůvodcem a nabídkou vhodných aktivit.  
 
10. Poznávací zájezd po kulturních a p řírodních památkách Libereckého 
kraje. Procházka po vybraném m ěst ě s pr ůvodcem (krátká ukázka).  
 
11. Vánoce v Krušných horách pro rodiny s d ětmi. Návšt ěva váno čního trhu 
a prohlídka m ěsta s pr ůvodcem (krátká ukázka). 
 
12. Pooh řím na vod ě i p ěšky. Procházka po m ěst ě Loket s pr ůvodcem (krátká 
ukázka).  
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13. Letní Tatry s Marvanem pro zdatné seniory. Výkl ad pr ůvodce ve vybraném 
měst ě (krátká ukázka).  
 
14. Odborná exkurze po malých i velkých pivovarech v Čechách. Procházka s 
pr ůvodcem ve vybraném m ěst ě (krátká ukázka).  
 
15. Kulturn ě-poznávací zájezd do jižních Čech s prohlídkou Českého 
Krumlova s pr ůvodcem a návšt ěvou kulturní akce. 
 
16. Domažlicko – čty řdenní zájezd spojený s cykloturistikou a tradi čním 
regionálním folklorem. Procházka po m ěst ě Domažlice s pr ůvodcem (krátká 
ukázka). 
 
17. Pracovní cesta do Brna s kulturním programem b ěhem pobytu. Procházka 
po m ěst ě s pr ůvodcem a návšt ěvou veletrhu.   
18. Golfový zájezd na severní Moravu s nabídkou gol fových h řiš ť a návšt ěvou 
vybraného m ěsta s pr ůvodcem (krátká ukázka).  
 
19. T řídenní informa ční cesta do Prahy pro zástupce cestovních kancelá ří 
pořádaná touroperátorem. Prohlídka Prahy s pr ůvodcem (krátká ukázka).  
 
20. Pobytový zájezd do Řecka zam ěřený na místní gastronomii. Prohlídka 
města a památek s pr ůvodcem ve zvolené oblasti (krátká ukázka).  
 
21. Po stopách Boženy N ěmcové a jejich d ěl – dvoudenní školní exkurze pro 
st ředoškoláky. Krátký výklad pr ůvodce ve zvoleném m ěst ě.  
 
22. Poznávací zájezd se zam ěřením na dark tourism. V programu zájezdu je 
zahrnuta p ěší procházka s pr ůvodcem po vybraném m ěst ě (krátká ukázka). 
 
23. Venkovský pobyt pro rodiny s d ětmi spojený s nabídkou aktivit v rámci 
agroturistiky. Prohlídka m ěsta, historického místa, hradu nebo zámku v 
okolí v četn ě pr ůvodcovských služeb.  
 
24. Poznej své hlavní m ěsto. Víkendový pobyt v Praze. Prohlídka Prahy s 
pr ůvodcem – Pražský Hrad, Staré m ěsto (krátká ukázka pr ůvodcovské 
činnosti).  
 
25. Zajišt ění pracovního pobytu pro zahrani ční návšt ěvníky kongresu 
v Praze, v četn ě dopl ňkového programu a prohlídky m ěsta s pr ůvodcem.  
 
26. Zájezd po industriálních památkách s exkurzí a prohlídkou vybraného 
města s pr ůvodcem (krátká ukázka).  
 
27. Víkendový pobyt v Českém Švýcarsku s plavbou sout ěskami řeky Kamenice. 
Prohlídka m ěsta D ěčína s pr ůvodcem (krátká ukázka).  
 
28. Zájezd do st ředních Čech s návšt ěvou hradu Karlštejn a Kon ěpruských 
jesky ň. Krátký výklad pr ůvodce po cest ě informace o Karlu IV. a jeho 
významu jako státníka, urbanisty a vzd ělance.  
 
29. Návšt ěva váno čního trhu Striezelmarkt v Dráž ďanech s prohlídkou 
historického centra. Procházka s pr ůvodcem historickým centrem (krátká 
ukázka). 
 
30. Zájezd na jižní Moravu s exkurzí po vina řstvích a nabídkou 
gastronomických zážitk ů. Komentovaná prohlídka Vámi vybraného m ěsta 
s pr ůvodcem (krátká ukázka).  
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Pokyny k praktické zkoušce 
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Vyhláška 177/2009 Sb. o podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitou, ve znění pozdějších předpisů 
 

Zadání praktické zkoušky a způsob jejího konání stanoví ředitel školy.  

Praktickou zkoušku koná žák v jednom dni, kdy zkouška trvá nejdéle 420 minut.  

 

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

Žák zpracovává zadané téma maximálně 240 minut a poté následně prezentuje téma zkušební 

maturitní komisi v délce 20 minut. 
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Obecné pokyny  

 

   Žáci obdrží nabídku témat. Každý žák si v den praktické maturitní zkoušky vylosuje   

z témat stanovených ředitelem školy konkrétní téma. 

 Praktickou maturitní zkoušku koná žák v jednom dni, kdy zkouška trvá nejdéle 420 minut. 

Žák zpracovává zadané téma maximálně 240 minut a poté následuje prezentace tématu 

zkušební maturitní komisi v délce 20 minut. 

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

školy pověřený pedagogický pracovník. 

 

Žáci obdrží nejpozději v den losování písemné potvrzení o vylosovaném tématu své praktické 

zkoušky.  
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Témata praktické zkoušky: Činnost cestovní kanceláře  

Činnost cestovní kanceláře – Nabídka a realizace zájezdu s jedním 
fakultativním výletem s průvodcem  
   

1. To nejlepší z Toskánska. Umělecké a kulturní dědictví. Prohlídka po městě s průvodcem  
– Florencie (krátká ukázka).  

2. Víkend v Římě. Prohlídka města s průvodcem – dle Vašeho uvážení pěší prohlídka (krátká 
ukázka).  

3. Romantický víkend pro pár v Paříži. Prohlídka města s průvodcem – dle Vašeho uvážení pěší 
prohlídka (krátká ukázka).  

4. To nejlepší z Provence. Prohlídka po vybraném městě s průvodcem (krátká ukázka).  

5. Poznávací zájezd pro milovníky vína do Francie. Exkurze po vinných oblastech. Prohlídka 
města dle Vašeho uvážení (krátká ukázka). 

6. Víkend ve Vídni. Prohlídka města s průvodcem zaměřená na zajímavá místa (krátká ukázka).  

7. Sportovně-rekreační pobyt v Salcbursku. Prohlídka města s průvodcem zaměřená na památky 
UNESCO (krátká ukázka).  

8. Zájezd do západočeského lázeňského trojúhelníku – lázeňská turistika pro seniory. Prohlídka 
města Karlovy Vary s průvodcem (krátká ukázka). 

9. Teambuildingový pobyt na českých horách s návštěvou vybraného města s průvodcem  
    a nabídkou vhodných aktivit.  

10. Poznávací zájezd po kulturních a přírodních památkách Libereckého kraje. Procházka po   
vybraném městě s průvodcem (krátká ukázka).  

11. Vánoce v Krušných horách pro rodiny s dětmi. Návštěva vánočního trhu a prohlídka města 
s průvodcem (krátká ukázka). 

12. Poohřím na vodě i pěšky. Procházka po městě Loket s průvodcem (krátká ukázka).  

13. Letní Tatry s Marvanem pro zdatné seniory. Výklad průvodce ve vybraném městě (krátká 
ukázka).  

14. Odborná exkurze po malých i velkých pivovarech v Čechách. Procházka s průvodcem ve 
vybraném městě (krátká ukázka).  

15. Kulturně-poznávací zájezd do jižních Čech s prohlídkou Českého Krumlova s průvodcem  
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      a návštěvou kulturní akce. 
 
16. Domažlicko – čtyřdenní zájezd spojený s cykloturistikou a tradičním regionálním folklorem. 
Procházka po městě Domažlice s průvodcem (krátká ukázka). 

17. Pracovní cesta do Brna s kulturním programem během pobytu. Procházka po městě 
s průvodcem a návštěvou veletrhu.   

18. Golfový zájezd na severní Moravu s nabídkou golfových hřišť a návštěvou vybraného města 
s průvodcem (krátká ukázka).  

19. Třídenní informační cesta do Prahy pro zástupce cestovních kanceláří pořádaná 
touroperátorem. Prohlídka Prahy s průvodcem (krátká ukázka).  

20. Pobytový zájezd do Řecka zaměřený na místní gastronomii. Prohlídka města a památek s 
průvodcem ve zvolené oblasti (krátká ukázka).  

21. Po stopách Boženy Němcové a jejich děl – dvoudenní školní exkurze pro středoškoláky. 
Krátký výklad průvodce ve zvoleném městě.  

22. Poznávací zájezd se zaměřením na dark tourism. V programu zájezdu je zahrnuta pěší 
procházka s průvodcem po vybraném městě (krátká ukázka). 

23. Venkovský pobyt pro rodiny s dětmi spojený s nabídkou aktivit v rámci agroturistiky. 
Prohlídka města, historického místa, hradu nebo zámku v okolí včetně průvodcovských služeb.  

24. Poznej své hlavní město. Víkendový pobyt v Praze. Prohlídka Prahy s průvodcem – Pražský 
Hrad, Staré město (krátká ukázka průvodcovské činnosti).  

25. Zajištění pracovního pobytu pro zahraniční návštěvníky kongresu v Praze, včetně 
doplňkového programu a prohlídky města s průvodcem.  

26. Zájezd po industriálních památkách s exkurzí a prohlídkou vybraného města s průvodcem 
(krátká ukázka).  

27. Víkendový pobyt v Českém Švýcarsku s plavbou soutěskami řeky Kamenice. Prohlídka města 
Děčína s průvodcem (krátká ukázka).  

28. Zájezd do středních Čech s návštěvou hradu Karlštejn a Koněpruských jeskyň. Krátký výklad 
průvodce po cestě informace o Karlu IV. a jeho významu jako státníka, urbanisty a vzdělance.  

29. Návštěva vánočního trhu Striezelmarkt v Drážďanech s prohlídkou historického centra. 
Procházka s průvodcem historickým centrem (krátká ukázka). 

30. Zájezd na jižní Moravu s exkurzí po vinařstvích a nabídkou gastronomických zážitků. 
Komentovaná prohlídka Vámi vybraného města s průvodcem (krátká ukázka).  
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Organizace zkoušky 
 

Termíny losování témat dle tříd: 

Třída CR4.A–v den zkoušky 

Třída CR4.B–v den zkoušky 

Třída CR4.S–v den zkoušky 

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

 
Termíny konání Praktické maturitní zkoušky dle tříd: 
 
Třída CR4.A–1. a 4. dubna 2022 

Třída CR4.B–5. - 6. dubna 2022 

Třída CR4.S–7. dubna 2022 

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

 

 
Časový harmonogram  

Každý žák si v den praktické maturitní zkoušky vylosuje z témat stanovených ředitelem školy 
konkrétní téma. 

Praktickou maturitní zkoušku koná žák v jednom dni, kdy zkouška trvá nejdéle 420 minut.  

Po vylosování tématu žákem je součástí zkoušky příprava na zkoušku v maximální délce 240 
minut a prezentace tématu zkušební komisi v maximální délce 20 minut 
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Časový harmonogram třídy CR4.A pro daný den praktické zkoušky 

Zkouška se koná v jednom dni pro skupinu žáků dané třídy, maximální doba trvání je 7 hodin 
na jednoho žáka. Žák zpracovává zadané téma maximálně 240 minut a poté následně 
prezentuje téma zkušební maturitní komisi v délce 20 minut. 
 
7:10 – nástup skupiny žáků 
7:20 – losování témat žáky 
7:30 – 11:30 – příprava nabídky a realizace zájezdu s jedním fakultativním výletem  
s průvodcem formou PowerPoint prezentace 
11:30 – 15:10 – prezentace zájezdu zkušební komisi (každý žák prezentuje v časovém rozsahu 
20 minut, po prezentaci bude vyhodnocen). 
 

Časový harmonogram třídy CR4.B pro daný den praktické zkoušky 

Zkouška se koná v jednom dni pro skupinu žáků dané třídy, maximální doba trvání je 7 hodin 
na jednoho žáka. Žák zpracovává zadané téma maximálně 240 minut a poté následně 
prezentuje téma zkušební maturitní komisi v délce 20 minut. 
 
7:10 – nástup skupiny žáků 
7:20 – losování témat žáky 
7:30 – 11:30 – příprava nabídky a realizace zájezdu s jedním fakultativním výletem  
s průvodcem formou PowerPoint prezentace 
11:30 – 15:10 – prezentace zájezdu zkušební komisi (každý žák prezentuje v časovém rozsahu 
20 minut, po prezentaci bude vyhodnocen). 
 
Časový harmonogram třídy CR4.S pro daný den praktické zkoušky 

Zkouška se koná v jednom dni pro skupinu žáků dané třídy, maximální doba trvání je 7 hodin 
na jednoho žáka. Žák zpracovává zadané téma maximálně 240 minut a poté následně 
prezentuje téma zkušební maturitní komisi v délce 20 minut. 
 
7:10 – nástup skupiny žáků 
7:20 – losování témat žáky 
7:30 – 11:30 – příprava nabídky a realizace zájezdu s jedním fakultativním výletem  
s průvodcem formou PowerPoint prezentace 
11:30 – 15:10 – prezentace zájezdu zkušební komisi (každý žák prezentuje v časovém rozsahu 
20 minut, po prezentaci bude vyhodnocen). 
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Pokyny  a úkoly k vylosovanému tématu 
 

Na praktickou maturitní zkoušku je povoleno mít s sebou: 

Vlastní USB flash disk s těmito informacemi: 

• Logo CK 

• Prázdnou smlouvu o zájezdu 

 
Úkoly: 

• Navrhněte vhodnou destinaci vylosovaného tématu včetně průvodcovské části formou 
PowerPointové prezentace 

• Připravte cestovní smlouvu 
• Připravte kalkulaci zájezdu  
• Připravte cestovní a zdravotní pojištění  
• Připravte pobytový voucher pro daný zájezd 
• Navrhněte vhodný typ ubytování včetně stravy  
• Navrhněte rezervaci dopravy 
• Doložte mapy-trasy zájezdu a průvodcovské části  
• Prezentujte daný zájezd včetně průvodcovské části zkušební komisi formou 

PowerPointové prezentace 
• Pracujte podle stanoveného časového harmonogramu a dodržujte předpisy BOZP a 

hygieny práce 
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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 
 

 

 

 


