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ZN: SSGH-MZ-2023/001 

 

Stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek 
profilové části maturitní zkoušky  

v jarním a podzimním zkušebním období roku 2023 
 
V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o p ředškolním, 
základním, st ředním, vyšším odborném a jiném vzd ělávání, ve zn ění 
pozd ějších p ředpis ů, a v souladu s § 2, § 14 odst. 1, § 14a a 14c, 
§ 14b, § 15, § 17 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 177/2005 Sb. o 
podmínkách ukon čování vzd ělávání ve st ředních školách maturitou, 
ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, ur čuji pro tyto obory tuto nabídku 
povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky 
pro jarní a podzimní zkušební období roku 2023 a da lší náležitosti 
t ěchto zkoušek:  

 
obor 65-42-M/01 Hotelnictví  (v denní form ě vzd ělávání)  
 
Povinné zkoušky profilové části MZ: 

 
1)  Název zkoušky: Český jazyk a literatura   

Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Český jazyk a literatura 
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
Délka konání písemné práce: 110 minut (v četn ě času na volbu 
zadání)  
Rozsah textu písemné práce: minimáln ě 250 slov 
Termíny zkoušky: 24.4.2023, 16.5.-9.6.2023 
 

2)  Název zkoušky: Cizí jazyk (v p řípad ě, že si žák zvolil ve 
spole čné části maturitní zkoušky zkoušku z cizího jazyka, 
volí tentýž cizí jazyk, tedy Anglický jazyk, N ěmecký jazyk, 
Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk )  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Cizí jazyk (tedy Anglický 
jazyk, N ěmecký jazyk, Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk) 
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 3 
Délka konání písemné práce: 70 minut 
Rozsah textu písemné práce: 200 až 230 slov 
Termíny zkoušky z anglického jazyka: 25.4.2023, 16. 5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z n ěmeckého jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z ruského jazyka: 27.4.2023, 16.5.- 9.6.2023 
Termíny zkoušky ze špan ělského jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
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3)  Název zkoušky: Hotelnictví a cestovní ruch   
Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů Hotelový provoz a Služby 
cestovního ruchu  
Forma zkoušky: písemná zkouška 
Témata zkoušky a informace o délce a konání zp ůsobu písemné 
zkoušky: p říloha č. 1 
Termíny zkoušky: 18.4.2023 
 

4)  Název zkoušky: Gastronomie v hotelnictví  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu U čební praxe a Odborná praxe 
Forma zkoušky: praktická zkouška 
Témata zkoušky a informace o délce a konání zp ůsobu 
praktické zkoušky: p říloha č. 2 
Termíny zkoušky: 3.-15.4.2023 
 

Nepovinné zkoušky profilové části MZ: 
 

1)  Název zkoušky: Cizí jazyk (žák m ůže volit pouze ten cizí 
jazyk, který si nezvolil ve spole čné části maturitní 
zkoušky, tedy Anglický jazyk, N ěmecký jazyk, Ruský jazyk 
nebo Špan ělský jazyk )  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Cizí jazyk (tedy Anglický 
jazyk, N ěmecký jazyk, Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk) 
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 3 
Délka konání písemné práce: 70 minut 
Rozsah textu písemné práce: 200 až 230 slov 
Termíny zkoušky z anglického jazyka: 25.4.2023, 16. 5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z n ěmeckého jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z ruského jazyka: 27.4.2023, 16.5.- 9.6.2023 
Termíny zkoušky ze špan ělského jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
 

2)  Název zkoušky: Občanskoprávní základ  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů Ob čanská nauka a D ějepis 
Forma zkoušky: ústní zkouška p řed zkušební maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 4 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 
 

3)  Název zkoušky: Základy informa čních a komunika čních 
technologií 
Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů Informatika a Administrativa 
Forma zkoušky: ústní zkouška p řed zkušební maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 5 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 
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4)  Název zkoušky: Technika obsluhy a služeb v hotelu 

Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Technika obsluhy a služeb 
Forma zkoušky: ústní zkouška p řed zkušební maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 6 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 

 
obor 65-42-M/01 Hotelnictví  (v kombinované form ě vzd ělávání)  
 
Povinné zkoušky profilové části MZ: 
 

1)  Název zkoušky: Český jazyk a literatura   
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Český jazyk a literatura 
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
Délka konání písemné práce: 110 minut (v četn ě času na volbu 
zadání)  
Rozsah textu písemné práce: minimáln ě 250 slov  
Termíny zkoušky: 24.4.2023, 16.5.-9.6.2023 
 

2)  Název zkoušky: Cizí jazyk (v p řípad ě, že si žák zvolil ve 
spole čné části maturitní zkoušky zkoušku z cizího jazyka, 
volí tentýž cizí jazyk, tedy Anglický jazyk, N ěmecký jazyk, 
Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk )  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Cizí jazyk (tedy Anglický 
jazyk, N ěmecký jazyk, Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk) 
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 3 
Délka konání písemné práce: 70 minut 
Rozsah textu písemné práce: 200 až 230 slov 
Termíny zkoušky z anglického jazyka: 25.4.2023, 16. 5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z n ěmeckého jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z ruského jazyka: 27.4.2023, 16.5.- 9.6.2023 

Termíny zkoušky ze špan ělského jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
 

3)  Název zkoušky: Hotelnictví a cestovní ruch   
Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů Hotelový provoz a Cestovní 
ruch 
Forma zkoušky: písemná zkouška 
Témata zkoušky a informace o délce a konání zp ůsobu písemné 
zkoušky: p říloha č. 1 
Termíny zkoušky: 18.4.2023 
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4)  Název zkoušky: Gastronomie v hotelnictví  

Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Technologie p řípravy pokrm ů, 
Technika obsluhy a služeb a Ekonomické v ědy 
Forma zkoušky: vypracování maturitní práce a její o bhajoba 
před zkušební maturitní komisí 
Témata zkoušky a podrobnosti o délce obhajoby matur itní 
práce: p říloha č. 10 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 
 

Nepovinné zkoušky profilové části MZ: 
 

1)  Název zkoušky: Cizí jazyk (žák m ůže volit pouze ten cizí 
jazyk, který si nezvolil ve spole čné části maturitní 
zkoušky, tedy Anglický jazyk, N ěmecký jazyk, Ruský jazyk 
nebo Špan ělský jazyk )  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Cizí jazyk (tedy Anglický 
jazyk, N ěmecký jazyk, Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk) 
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 3 
Délka konání písemné práce: 70 minut 
Rozsah textu písemné práce: 200 až 230 slov 
Termíny zkoušky z anglického jazyka: 25.4.2023, 16. 5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z n ěmeckého jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z ruského jazyka: 27.4.2023, 16.5.- 9.6.2023 
Termíny zkoušky ze špan ělského jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
 

2)  Název zkoušky: Občanskoprávní základ  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů Ob čanská nauka a D ějepis 
Forma zkoušky: ústní zkouška p řed zkušební maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 4 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 
 

3)  Název zkoušky: Základy informa čních a komunika čních 
technologií 
Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů Informatika a Administrativa 
Forma zkoušky: ústní zkouška p řed zkušební maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 5 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 
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obor 65-42-M/02 Cestovní ruch  (v denní form ě vzd ělávání)  
 
Povinné zkoušky profilové části MZ: 

 
1)  Název zkoušky: Český jazyk a literatura   

Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Český jazyk a literatura 
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
Délka konání písemné práce: 110 minut (v četn ě času na volbu 
zadání)  
Rozsah textu písemné práce: minimáln ě 250 slov  
Termíny zkoušky: 24.4.2023, 16.5.-9.6.2023 
 

2)  Název zkoušky: Cizí jazyk (v p řípad ě, že si žák zvolil ve 
spole čné části maturitní zkoušky zkoušku z cizího jazyka, 
volí tentýž cizí jazyk, tedy Anglický jazyk, N ěmecký jazyk, 
Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk )  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Cizí jazyk (tedy Anglický 
jazyk, N ěmecký jazyk, Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk) 
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 3 
Délka konání písemné práce: 70 minut 
Rozsah textu písemné práce: 200 až 230 slov 
Termíny zkoušky z anglického jazyka: 25.4.2023, 16. 5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z n ěmeckého jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z ruského jazyka: 27.4.2023, 16.5.- 9.6.2023 
Termíny zkoušky ze špan ělského jazyka: 27.4.2023, 16.5.-

9.6.2023 
 
3)  Název zkoušky: Cestovní ruch a pr ůvodcovství 

Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů Cestovní ruch, D ějiny 
kultury, Zem ěpis cestovního ruchu a Služby cestovního ruchu 
Forma zkoušky: písemná zkouška 
Témata zkoušky a informace o délce a konání zp ůsobu písemné 
zkoušky: p říloha č. 14 
Termíny zkoušky: 18.4.2023 
 

4)  Název zkoušky: Činnost cestovní kancelá ře 
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu U čební praxe a Pr ůvodcovské 
služby 
Forma zkoušky: praktická zkouška 
Témata zkoušky a informace o délce a konání zp ůsobu 
praktické zkoušky: p říloha č. 15  
Termíny zkoušky: 3. – 15.4.2023 
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Nepovinné zkoušky profilové části MZ: 

 
1)  Název zkoušky: Cizí jazyk (žák m ůže volit pouze ten cizí 

jazyk, který si nezvolil ve spole čné části maturitní 
zkoušky, tedy Anglický jazyk, N ěmecký jazyk, Ruský jazyk 
nebo Špan ělský jazyk )  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Cizí jazyk (tedy Anglický 
jazyk, N ěmecký jazyk, Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk) 
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 3 
Délka konání písemné práce: 70 minut 
Rozsah textu písemné práce: 200 až 230 slov 
Termíny zkoušky z anglického jazyka: 25.4.2023, 16. 5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z n ěmeckého jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z ruského jazyka: 27.4.2023, 16.5.- 9.6.2023 
Termíny zkoušky ze špan ělského jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
 

2)  Název zkoušky: Občanskoprávní základ  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů Ob čanská nauka a D ějepis 
Forma zkoušky: ústní zkouška p řed zkušební maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 4 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 
 

3)  Název zkoušky: Základy informa čních a komunika čních 
technologií 
Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů Informatika a Administrativa 
Forma zkoušky: ústní zkouška p řed zkušební maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 5 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 

 
4)  Název zkoušky: Dějiny kultury 

Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů D ějiny kultury 
Forma zkoušky: ústní zkouška p řed zkušební maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 16 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 

 
obor 65-42-M/02 Cestovní ruch  (v kombinované form ě 
vzd ělávání)  
 
Povinné zkoušky profilové části MZ: 

 
1)  Název zkoušky: Český jazyk a literatura   

Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Český jazyk a literatura 
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
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Délka konání písemné práce: 110 minut (v četn ě času na volbu 
zadání)  
Rozsah textu písemné práce: minimáln ě 250 slov 
Termíny zkoušky: 24.4.2023, 16.5.-9.6.2023 
 

2)  Název zkoušky: Cizí jazyk (v p řípad ě, že si žák zvolil ve 
spole čné části maturitní zkoušky zkoušku z cizího jazyka, 
volí tentýž cizí jazyk, tedy Anglický jazyk, N ěmecký jazyk, 
Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk )  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Cizí jazyk (tedy Anglický 
jazyk, N ěmecký jazyk, Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk) 
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 3 
Délka konání písemné práce: 70 minut 
Rozsah textu písemné práce: 200 až 230 slov 
Termíny zkoušky z anglického jazyka: 25.4.2023, 16. 5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z n ěmeckého jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z ruského jazyka: 27.4.2023, 16.5.- 9.6.2023 
Termíny zkoušky ze špan ělského jazyka: 27.4.2023, 16.5.-

9.6.2023 
 
3)  Název zkoušky: Cestovní ruch a pr ůvodcovství  

Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů Služby cestovního ruchu, 
Dějiny kultury a Zem ěpis cestovního ruchu 
Forma zkoušky: písemná zkouška 
Témata zkoušky a informace o délce a konání zp ůsobu písemné 
zkoušky: p říloha č. 14 
Termíny zkoušky: 18.4.2023 
 

4)  Název zkoušky: Činnost cestovní kancelá ře  
Forma zkoušky: vypracování maturitní práce a její o bhajoba 
před zkušební maturitní komisí  
Obsah zkoušky: Technika hotelových služeb, Služby 
cestovního ruchu, U čební praxe a Odborná praxe  
Témata zkoušky a podrobnosti o délce obhajoby matur itní 
práce: p říloha č. 17 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 
 

Nepovinné zkoušky profilové části MZ: 
 

1)  Název zkoušky: Cizí jazyk (žák m ůže volit pouze ten cizí 
jazyk, který si nezvolil ve spole čné části maturitní 
zkoušky, tedy Anglický jazyk, N ěmecký jazyk, Ruský jazyk 
nebo Špan ělský jazyk )  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Cizí jazyk (tedy Anglický 
jazyk, N ěmecký jazyk, Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk) 
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Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 3 
Délka konání písemné práce: 70 minut 
Rozsah textu písemné práce: 200 až 230 slov 
Termíny zkoušky z anglického jazyka: 25.4.2023, 16. 5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z n ěmeckého jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z ruského jazyka: 27.4.2023, 16.5.- 9.6.2023 
Termíny zkoušky ze špan ělského jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 

 
2)  Název zkoušky: Občanskoprávní základ  

Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů Ob čanská nauka a D ějepis 
Forma zkoušky: ústní zkouška p řed zkušební maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 4 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 

 
3)  Název zkoušky: Dějiny kultury 

Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů D ějiny kultury 
Forma zkoušky: ústní zkouška p řed zkušební maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 16 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 

 
Obor 65-41-L/01 Gastronomie (v denní form ě vzd ělávání)  
 
Povinné zkoušky profilové části MZ: 
 

1)  Název zkoušky: Český jazyk a literatura   
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Český jazyk a literatura 
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
Délka konání písemné práce: 110 minut (v četn ě času na volbu 
zadání)  
Rozsah textu písemné práce: minimáln ě 250 slov 
Termíny zkoušky: 24.4.2023, 16.5.-9.6.2023 
 

2)  Název zkoušky: Cizí jazyk (v p řípad ě, že si žák zvolil ve 
spole čné části maturitní zkoušky zkoušku z cizího jazyka, 
volí tentýž cizí jazyk, tedy Anglický jazyk, N ěmecký jazyk, 
Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk )  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Cizí jazyk (tedy Anglický 
jazyk, N ěmecký jazyk, Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk) 
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 3 
Délka konání písemné práce: 70 minut 
Rozsah textu písemné práce: 200 až 230 slov 
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Termíny zkoušky z anglického jazyka: 25.4.2023, 16. 5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z n ěmeckého jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z ruského jazyka: 27.4.2023, 16.5.- 9.6.2023 
Termíny zkoušky ze špan ělského jazyka: 27.4.2023, 16.5.-

9.6.2023 
 

3)  Název zkoušky: Gastronomie  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů Stolni čení, Technologie a 
Potraviny a výživa 
Forma zkoušky: písemná zkouška  
Témata zkoušky a informace o délce a konání zp ůsobu písemné 
zkoušky: p říloha č. 7 
Termíny zkoušky: 18.4.2023 
 

4)  Název zkoušky: Výroba a odbyt v gastronomii  
Forma zkoušky: praktická zkouška  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Odborný výcvik a Odborná 
praxe 
Témata zkoušky a informace o délce a konání zp ůsobu 
praktické zkoušky: p říloha č. 8 
Termíny zkoušky: 3.-15.4.2023 
 

Nepovinné zkoušky profilové části MZ: 
 

1)  Název zkoušky: Cizí jazyk (žák m ůže volit pouze ten cizí 
jazyk, který si nezvolil ve spole čné části maturitní 
zkoušky, tedy Anglický jazyk, N ěmecký jazyk, Ruský jazyk 
nebo Špan ělský jazyk )  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Cizí jazyk (tedy Anglický 
jazyk, N ěmecký jazyk, Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk) 
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 3 
Délka konání písemné práce: 70 minut 
Rozsah textu písemné práce: 200 až 230 slov 
Termíny zkoušky z anglického jazyka: 25.4.2023, 16. 5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z n ěmeckého jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z ruského jazyka: 27.4.2023, 16.5.- 9.6.2023 
Termíny zkoušky ze špan ělského jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 

 
2)  Název zkoušky: Občanskoprávní základ  

Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů Ob čanská nauka a D ějepis 
Forma zkoušky: ústní zkouška p řed zkušební maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 4 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 
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3)  Název zkoušky: Základy informa čních a komunika čních 

technologií 
Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů Informatika a Administrativa 
Forma zkoušky: ústní zkouška p řed zkušební maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 5 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 
 

4)  Název zkoušky: Ekonomické v ědy 
Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů Ekonomické v ědy, Management a 
marketing 
Forma zkoušky: ústní zkouška p řed zkušební maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 9 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 

 
Obor 65-41-L/01 Gastronomie (v kombinované form ě vzd ělávání)  
 
Povinné zkoušky profilové části MZ: 
 

1)  Název zkoušky: Český jazyk a literatura   
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Český jazyk a literatura 
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
Délka konání písemné práce: 110 minut (v četn ě času na volbu 
zadání)  
Rozsah textu písemné práce: minimáln ě 250 slov 
Termíny zkoušky: 24.4.2023, 16.5.-9.6.2023 
 

2)  Název zkoušky: Cizí jazyk (v p řípad ě, že si žák zvolil ve 
spole čné části maturitní zkoušky zkoušku z cizího jazyka, 
volí tentýž cizí jazyk, tedy Anglický jazyk, N ěmecký jazyk, 
Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk )  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Cizí jazyk (tedy Anglický 
jazyk, N ěmecký jazyk, Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk) 
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 3 
Délka konání písemné práce: 70 minut 
Rozsah textu písemné práce: 200 až 230 slov 
Termíny zkoušky z anglického jazyka: 25.4.2023, 16. 5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z n ěmeckého jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z ruského jazyka: 27.4.2023, 16.5.- 9.6.2023 
Termíny zkoušky ze špan ělského jazyka: 27.4.2023, 16.5.-

9.6.2023 
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3)  Název zkoušky: Gastronomie  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů Stolni čení, Technologie a 
Potraviny a výživa 
Forma zkoušky: písemná zkouška  
Témata zkoušky a informace o délce a konání zp ůsobu písemné 
zkoušky: p říloha č. 7 
Termíny zkoušky: 18.4.2023 
 

4)  Název zkoušky: Výroba a odbyt v gastronomii  
Forma zkoušky: praktická zkouška  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Odborný výcvik a Odborná 
praxe 
Témata zkoušky a informace o délce a konání zp ůsobu 
praktické zkoušky: p říloha č. 8 
Termíny zkoušky: 3.-15.4.2023 
 
 

Nepovinné zkoušky profilové části MZ: 
 

1)  Název zkoušky: Cizí jazyk (žák m ůže volit pouze ten cizí 
jazyk, který si nezvolil ve spole čné části maturitní 
zkoušky, tedy Anglický jazyk, N ěmecký jazyk, Ruský jazyk 
nebo Špan ělský jazyk )  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Cizí jazyk (tedy Anglický 
jazyk, N ěmecký jazyk, Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk) 
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 3 
Délka konání písemné práce: 70 minut 
Rozsah textu písemné práce: 200 až 230 slov 
Termíny zkoušky z anglického jazyka: 25.4.2023, 16. 5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z n ěmeckého jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z ruského jazyka: 27.4.2023, 16.5.- 9.6.2023 
Termíny zkoušky ze špan ělského jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
 

2)  Název zkoušky: Občanskoprávní základ  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů Ob čanská nauka a D ějepis 
Forma zkoušky: ústní zkouška p řed zkušební maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 4 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 
 

3)  Název zkoušky: Základy informa čních a komunika čních 
technologií 
Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů Informatika a Administrativa 
Forma zkoušky: ústní zkouška p řed zkušební maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 5 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 
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4)  Název zkoušky: Ekonomické v ědy 

Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů Ekonomické v ědy, Management a 
marketing 
Forma zkoušky: ústní zkouška p řed zkušební maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 9 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 

 
 

Obor 64-41-L/01 Podnikání  (v kombinované form ě vzd ělávání)  

Povinné zkoušky profilové části MZ: 
 

1)  Název zkoušky: Český jazyk a literatura   
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Český jazyk a literatura 
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
Délka konání písemné práce: 110 minut (v četn ě času na volbu 
zadání)  
Rozsah textu písemné práce: minimáln ě 250 slov  
Termíny zkoušky: 24.4.2023, 16.5.-9.6.2023 
 

2)  Název zkoušky: Cizí jazyk (v p řípad ě, že si žák zvolil ve 
spole čné části maturitní zkoušky zkoušku z cizího jazyka, 
volí tentýž cizí jazyk, tedy Anglický jazyk, N ěmecký jazyk, 
Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk )  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Cizí jazyk (tedy Anglický 
jazyk, N ěmecký jazyk, Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk) 
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 3 
Délka konání písemné práce: 70 minut 
Rozsah textu písemné práce: 200 až 230 slov 
Termíny zkoušky z anglického jazyka: 25.4.2023, 16. 5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z n ěmeckého jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z ruského jazyka: 27.4.2023, 16.5.- 9.6.2023 
Termíny zkoušky ze špan ělského jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
 

3)  Název zkoušky: Ekonomika a podnikání  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů Ekonomika podniku, 
Management,  Marketing a Ú četnictví 
Forma zkoušky: písemná zkouška 
Témata zkoušky a informace o délce a konání zp ůsobu písemné 
zkoušky: p říloha č. 12 
Termíny zkoušky: 18.4.2023 
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4)  Název zkoušky: Chod podniku v praxi  

Forma zkoušky: vypracování maturitní práce a její o bhajoba 
před zkušební maturitní komisí  
Obsah zkoušky: Chod podniku, U čební a odborná praxe 
Témata zkoušky a podrobnosti o délce obhajoby matur itní 
práce: p říloha č. 13 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 

 
 
 
Nepovinné zkoušky profilové části MZ: 
 

1)  Název zkoušky: Právo   
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Právo 
Forma zkoušky: ústní zkouška p řed zkušební maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 11 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 
 

2)  Název zkoušky: Ekonomika podniku  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Ekonomika podniku 
Forma zkoušky: ústní zkouška p řed zkušební maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 18 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 
 

 
Obor 53-41-M/02 Nutri ční asistent 
(v kombinované form ě vzd ělávání) 
 
Povinné zkoušky profilové části MZ: 

 
1)  Název zkoušky: Český jazyk a literatura   

Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Český jazyk a literatura 
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
Délka konání písemné práce: 110 minut (v četn ě času na volbu 
zadání)  
Rozsah textu písemné práce: minimáln ě 250 slov  
Termíny zkoušky: 24.4.2023, 16.5.-9.6.2023 
 

2)  Název zkoušky: Cizí jazyk (v p řípad ě, že si žák zvolil ve 
spole čné části maturitní zkoušky zkoušku z cizího jazyka, 
volí tentýž cizí jazyk, tedy Anglický jazyk, N ěmecký jazyk, 
Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk )  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Cizí jazyk (tedy Anglický 
jazyk, N ěmecký jazyk, Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk) 
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 3 
Délka konání písemné práce: 70 minut 
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Rozsah textu písemné práce: 200 až 230 slov 
Termíny zkoušky z anglického jazyka: 25.4.2023, 16. 5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z n ěmeckého jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z ruského jazyka: 27.4.2023, 16.5.- 9.6.2023 
Termíny zkoušky ze špan ělského jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 

 
3)   Název zkoušky: Poskytování nutri ční pé če 

Forma zkoušky: ústní zkouška p řed zkušební maturitní komisí 
Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů ze vzd ělávací oblasti Obory 
základu poskytování nutri ční pé če a Nutri ční obory: Nauka o 
t ěle, Lé čebná, výživná dietologie a Potraviny a výživa 
Témata zkoušky: p říloha č. 19 
Termín zkoušky: 16.5.-9.6.2023 
 

4)  Název zkoušky: Nutri ční a dietologická pé če 
Forma zkoušky: praktická zkouška 
Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů ze vzd ělávací oblasti 
Nutri ční pé če: Technologie p řípravy pokrm ů, Nutri ční a 
dietologická pé če a dále z p ředmět ů praktického vyu čování: 
Učební praxe a Odborná praxe 
Témata zkoušky: p říloha č. 20 
Termín zkoušky: 3.4.–15.4.2023 

 
 
Nepovinné zkoušky profilové části MZ: 
 

1)  Název zkoušky: Cizí jazyk (žák m ůže volit pouze ten cizí 
jazyk, který si nezvolil ve spole čné části maturitní 
zkoušky, tedy Anglický jazyk, N ěmecký jazyk, Ruský jazyk 
nebo Špan ělský jazyk )  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmětu Cizí jazyk (tedy Anglický 
jazyk, N ěmecký jazyk, Ruský jazyk nebo Špan ělský jazyk) 
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška p řed zkušební 
maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 3 
Délka konání písemné práce: 70 minut 
Rozsah textu písemné práce: 200 až 230 slov 
Termíny zkoušky z anglického jazyka: 25.4.2023, 16. 5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z n ěmeckého jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
Termíny zkoušky z ruského jazyka: 27.4.2023, 16.5.- 9.6.2023 
Termíny zkoušky ze špan ělského jazyka: 27.4.2023, 16.5.-
9.6.2023 
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2)  Název zkoušky: Občanskoprávní základ  
Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů Ob čanská nauka a D ějepis 
Forma zkoušky: ústní zkouška p řed zkušební maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 4 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 
 

3)  Název zkoušky: Základy informa čních a komunika čních 
technologií 
Obsah zkoušky: u čivo p ředmět ů Informatika a Administrativa 
Forma zkoušky: ústní zkouška p řed zkušební maturitní komisí 
Témata zkoušky: p říloha č. 5 
Termíny zkoušky: 16.5.-9.6.2023 

 
 

 
L.S. 

 
 
 
 
 
 
V Praze dne 29. srpna 2022  PhDr. Karel Vratišovský ,  v.r 

   ředitel školy 


