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Úvodní ustanovení

Novela školského zákona (zákon č. 370/2012 Sb.) a vyhláška č. 371/2012 Sb., kterou se
novelizuje vyhláška č. 177/ 2009 sb., ve znění vyhlášek č. 90/2010, č. 274/2010, č. 54/2011,
č. 273/2011, č. 371/2012 Sb. a vyhlášky č. 173/2014 Sb. o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, novela školského zákona č. 82/2015 Sb.
Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání.

2

Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017

Před konáním ústních a praktických zkoušek ve společné i profilové části maturitní komise
schvaluje kritéria hodnocení.
7 měsíců před konáním první maturitní zkoušky musí být vyvěšena maturitní témata.
Pomůcky pro žáky s PUP uvedené v posudku se vztahují i na profilovou část. Posudek nesmí
být starší 24 měsíců.
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem termíny, formu, pravidla průběhu a
způsob a kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky, pravidla průběhu a
způsob a kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky, pravidla zadávání a
vyhodnocování didaktických testů; nabídku cizích jazyků ve společné části maturitní zkoušky,
pravidla určení nabídky zkoušek profilové části maturitní zkoušky, včetně formy, témat a
období konání těchto zkoušek, podmínky pro nahrazení zkoušky profilové části z cizího
jazyka výsledkem standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem, včetně
prokazované úrovně znalosti cizího jazyka, termíny a pravidla pro konání opravné a
náhradní zkoušky, termíny a pravidla pro opakování dílčí zkoušky společné části maturitní
zkoušky konané formou písemné práce.
Do 30.4. stanovit Cermatu, kdy žáci skládají 1. ústní zkoušku

2.1

Přihlašování k maturitní zkoušce

Přihláška – Příloha č. 1 k vyhlášce
a) Žák podá vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději do
1. prosince 2016 pro jarní zkušební období. (do 23. června 2017 pro podzimní
zkušební období)
b) Ředitel předá prostřednictvím inf. systému Centra údaje do 15. prosince 2016 (pro
podzimní období do 30. června 2017).
c) Žák obdrží kopii své přihlášky potvrzenou ředitelem školy nejpozději do 20.12.2016
(pro podzimní období do 4. července 2017) a podpisem stvrdí správnost údajů v ní
obsažených.
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Společná část maturitní zkoušky

Zkouška z českého jazyka a literatury
a) Pro ústní zkoušku společné části ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům školy do
30. září 2016 školní seznam literárních děl (je platný i pro podzimní část), který
obsahuje nejméně 60 literárních děl.
Vyučující českého jazyka odevzdá řediteli školy podklady pro výběr literárních děl do
29. září 2016.
b) Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr maturitních
zadání vlastní seznam literárních děl, který obsahuje 20 literárních děl.
Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy do 31. března 2017.
Bude-li žák konat maturitní zkoušku v podzimním období, odevzdá svůj seznam do
30. června 2017.
Doba, v které si žák vybírá téma u písemné části, se krátí z 25 min. na 20 min.
Ve společné části MZ si žák zvolí zkoušku z cizího jazyka nebo z matematiky.
Doba trvání didaktického testu z cizího jazyka se prodlužuje z 95 minut na 100,
poslechová část se prodlužuje z 35 minut na 40 minut.
Zkouška z cizího jazyka
a) Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ředitel školy stanoví a zpřístupní
žákům nejpozději do 7 měsíců před konáním 1.profilové zkoušky, tj. do 12.10.2016
b) Minimální počet témat je 25.
c) Příslušní učitelé cizích jazyků zhotoví elektronickou podobu školních zkušebních úloh
do 31. března 2017.

2.3

Profilová část maturitní zkoušky
a) Profilová část maturitních zkoušek se skládá ze 3 povinných zkoušek.
b) Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek, dále stanoví formu, témata a termíny
konání těchto zkoušek
c) Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 25 témat do
20.10.2016 a zveřejní je na webových stránkách školy a nástěnce školy.
d) Žák může konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.
e) Žák může nahradit zkoušku profilové části z cizího jazyka výsledkem
standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem, včetně prokazované
úrovně znalosti cizího jazyka

Povinné zkoušky pro školní rok 2016/2017 platné pro jarní i podzimní zkušební období
pro jednotlivé obory vzdělání:
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2.3.1 Hotelnictví
Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí – zadání je přílohou této
instrukce
2. a 3. povinný předmět žák koná ústní formou a vybírá z nabídky těchto předmětů:
Hotelový provoz – obsahem zkoušky může být více obsahově příbuzných předmětů.
Cestovní ruch - obsahem zkoušky může být více obsahově příbuzných předmětů.
Ekonomika – obsah zkoušky může být více obsahově příbuzných předmětů.
Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky konané ústní formou:
maximálně dvě, 1. cizí jazyk a 2. Matematika (pokud nekoná z uvedených předmětů povinnou
zkoušku)
2.3.2 Gastronomie
Kombinace praktické zkoušky z odborných předmětů a maturitní práce a její obhajoba před
zkušební maturitní komisí.
Obsahem maturitní práce a její obhajoby před maturitní komisí je:
Číšník - zpracování dokumentace ke slavnostní tabuli pro 6 osob
Kuchař – zpracování dokumentace ke slavnostní tabuli pro 4 osoby
Obsahem praktické zkoušky, která trvá 240 minut, je:
Číšník – praktické sestavení slavnostní tabule pro 6 osob + číšnické dovednosti
Kuchař – uvaření pokrmů jednoduchého menu pro 4 osoby
2. předmět žák volí podle oboru vzdělávání: Technologie/Stolničení - obsahem ústní zkoušky
může být více obsahově příbuzných předmětů.
3. povinný předmět žák koná ústní formou a vybírá z nabídky těchto předmětů:
Ekonomika, Matematika, Cizí jazyk
Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky konané ústní formou
maximálně dvě, 1. cizí jazyk a 2. Matematika (pokud nekoná z uvedených předmětů povinnou
zkoušku)
2.3.3 Ekonomika a podnikání
Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí – zadání je přílohou této
instrukce.
2. a 3. povinný předmět žák koná ústní formou a vybírá z nabídky těchto předmětů:
Ekonomika, Marketing a management, Účetnictví
Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky konané ústní formou:
maximálně dvě, 1. cizí jazyk a 2. Matematika (pokud nekoná z uvedených předmětů povinnou
zkoušku)
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2.3.4 Podnikání denní i dálkovou formou
Praktická zkouška z odborných předmětů trvá 420 minut a žáci zpracovávají souvislý příklad
na počítači
2. a 3. povinný předmět žák koná ústní formou a vybírá z nabídky těchto předmětů:
Ekonomika, Marketing a management, Účetnictví
Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky konané ústní formou:
maximálně dvě, 1. cizí jazyk a 2. Matematika (pokud nekoná z uvedených předmětů povinnou
zkoušku)

2.4 Termíny maturitních zkoušek – jarní zkušební období (podzimní
zkušební období)
písemná část - společná část
11.4. písemná práce z českého jazyka
od 2. - 9. května 2017 – dílčí zkoušky společné části, jarní období (didaktické testy a
písemné práce)
(od 1. - 10. září 2017 podzimní období)
ústní část – společná a profilová
od 16. května – 30.5. 2016 jarní období
(od 11. – 20. září 2016 podzimní období)
Hotelnictví, Gastronomie, Ekonomika a podnikání
24.4.2017
klasifikační porada
29.4.2017
studijní volno před didaktickými testy a písemnými pracemi
26.4.2017
vydávání vysvědčení
22.5.2017
16. - 19.5.2017
23. – 24.5.2017

maturitní práce a její obhajoba
kombinace praktické zkoušky z odborných předmětů a obhajoby matur.
práce – obor gastronomie
ústní část - společná i profilová část

výsledky
(tři dny po uvolnění výsledků CERMATEM)
vydávání vysvědčení (tři dny po uvolnění výsledků CERMATEM)
Podnikání:
Denní
24.4.2017
29.4.2017
26.4. 2017

klasifikační porada
studijní volno před didaktickými testy a písemnými pracemi
vydávání vysvědčení
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12.5.2017
25.5.2017

praktická zkouška z odborných předmětů
ústní část - společná i profilová část

výsledky
vydávání vysvědčení
Dálkové:
24.4.2017
26.5.2017
12.5.2017
25.5.2017

(tři dny po uvolnění výsledků CERMATEM)
(tři dny po uvolnění výsledků CERMATEM)
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klasifikační porada
vydávání vysvědčení
praktická zkouška z odborných předmětů
ústní část - společná i profilová část

výsledky (tři dny po uvolnění výsledků CERMATEM)
vydávání vysvědčení (tři dny po uvolnění výsledků CERMATEM)

Odpovědnost

2.5

TU – vyplněná a odevzdaná přihláška, distribuce potvrzených přihlášek k žákovi,
do 20. 11. 2016 si žák vybere téma maturitní práce – předat Mgr. M. Plechaté
spolupráce s učiteli gastronomických předmětů k praktické zkoušce pro obory K,Č
Mgr. M. Plechatá
 předávání informací prostřednictvím informačního systému do Centra, témata
maturitní práce + určení vedoucího do 30.11.2016


průběh maturitních zkoušek + návrh předsedů na kraj do konce roku 2016, jmenování
zkušební komise (31.3.2017)



suplování, rozpis, dozory



do 30.3.2017 – výběr vlastních žákovských seznamů literárních děl

Z. Müller – zpřístupnění informací – webové stránky školy do 12.10.2016
Mgr. V.A. Hons– do 30.9.2016 podklady pro školní seznam literárních děl
 do 30.3.2017– výběr vlastních žákovských seznamů literárních děl – vybere od žáků
Mgr. Z. Borlová - z anglického jazyka
Mgr. M. Plechatá – z ruského jazyka a německého jazyka
Bc. Jana Pichnarčíková – z německého jazyka
do 12.10. 2016– témata pro 3. část pracovních listů
do 30.9. 2016 – okruhy k ústní MZ
do 30.9. 2016 - témata maturitních prací
do 31.3. 2017 – odevzdat zhotovenou elektronickou podobu školních zkušebních úloh.
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Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky

Ministerstvo zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní
zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky způsobem umožňujícím dálkový
přístup do 31.3.2017.
Didaktický test je vyhodnocován Centrem. Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum
řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období
nejpozději do 15. května, v podzimním zkušebním období nejpozději do 10.září. Následující
pracovní den po převzetí výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. V jarním zkušebním
období ředitel školy zpřístupní žákům výsledky formou výpisu didaktických testů. Výpis,
opatřený faksimile podpisu ředitele Centra, zhotoví ředitel školy prostřednictvím
informačního systému centra pro každého žáka, který konal didaktický test.
Centrum předá písemné práce k ohodnocení hodnotitelům. Hodnotitel předává
prostřednictvím informačního systému Centra hodnocení písemné práce žáka centru
v termínech stanovených Centrem. Výsledky písemných prací zpřístupní centrum řediteli
školy do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací žáků dané
školy.
Hodnocení žáka z ústní zkoušky společné části ze zkušebních předmětů český jazyk a
literatura a cizí jazyk navrhnou hodnotitelé zkušební maturitní komisi po ukončení zkoušek
v daném zkušebním dni. Jeden z hodnotitelů zaznamená hodnocení ústní zkoušky společné
části do protokolu podle §29a. Výsledné hodnocení ústní zkoušky společné části založené na
shodě obou hodnotitelů a schválené zkušební komisí předseda maturitní komise předá bez
zbytečného odkladu řediteli školy a oznámí je veřejně žákovi. Data o výsledném hodnocení
ústní zkoušky společné části odešle ředitel školy do centra prostřednictví informačního
systému Centra.
Hranice úspěšnosti zkoušek nebo dílčích zkoušek společné části uvede Centrum v testových
sešitech didaktických testů a v zadáních písemných prací pro danou zkoušku.
Žák vykoná zkoušku nebo dílčí zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti.
Žák vykoná zkoušku ze zkušebního předmětu společné části úspěšně, pokud úspěšně vykoná
všechny dílčí zkoušky, z nichž se zkouška daného zkušebního předmětu skládá. Celkové
hodnocení zkušebního předmětu se stanoví váženým aritmetickým průměrem všech konaných
dílčích zkoušek; v případě zkušebního předmětu cizí jazyk se započítává hodnocení
didaktického testu jednou polovinou a hodnocení písemné práce a ústní zkoušky vždy jednou
čtvrtinou. V případě zkušebního předmětu český jazyk a literatura se započítává hodnocení
každé dílčí zkoušky rovným dílem.
Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí zkoušku.
Hodnocení zkoušek společné části na základě dosažených výsledků podle odstavce 3 převede
Centrum do klasifikační stupnice prospěchu:
a) 1 – výborný,

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola
SČMSD, Žatec, s. r. o.

I 75-04-04 Instrukce ke konání maturitních zkoušek ve školním roce
2016/2017

List číslo: 10 / 31
Vydání: 3

b) 2 – chvalitebný,
c) 3 – dobrý,
d) 4 – dostatečný,
e) 5 – nedostatečný.
Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného
předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.

2.7

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob hodnocení každé zkoušky nebo
její části a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a
nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise.
U praktické části maturitní zkoušky konané formou písemného souvislého příkladu
a skládající se z učiva několika odborných předmětů, se výsledná známka stanoví průměrem.
Pokud je však žák hodnocen známkou nedostatečnou z více než jednoho předmětu, při
písemné praktické části maturitní zkoušky neprospěl.
V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také
části zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení
zkoušky.
Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná
všechny části dané zkoušky.
Hodnocení kombinace maturitní práce s obhajobou a praktické zkoušky probíhá dle kritérií
v příloze č. 7 – Hodnocení praktické zkoušky.
Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice
a) 1 – výborný,
b) 2 – chvalitebný,
c) 3 – dobrý,
d) 4 – dostatečný,
e) 5 – nedostatečný.
Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného
předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.
Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi
předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část
konal. Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební
maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky. Pokud se písemná
zkouška a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda
zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.
Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm uvedeným
v odstavci 4 písm. a) až d).
V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část
zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.
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Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl
z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. V případě, že je žákovi z vážných
důvodů znemožněno dokončit některou zkoušku nebo její část, může předseda zkušební
maturitní komise povolit žákovi konání zkoušky nebo její části v jiném termínu téhož
zkušebního období.
Výsledky zkoušek profilové části maturitní zkoušky předá ředitel školy Centru
prostřednictvím informačního systému Centra bezprostředně po ukončení zkoušek ve škole.

2.8

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s PUP

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná maturitní
zkoušku za podmínek odpovídajících jeho postižení nebo zdravotnímu znevýhodnění.
Uzpůsobení pracovních listů pro žáky s PUP pro konání maturitní zkoušky zajistí škola.
Posudek žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou k maturitní zkoušce. Posudek obsahuje
údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny žáků podle druhu zdravotního
postižení nebo zdravotního znevýhodnění, návrh úprav podmínek a způsobu konání maturitní
zkoušky, výčet kompenzačních pomůcek a doporučení rozsahu a formy případné asistence
nebo odlišností hodnocení.
Podmínky pro konání maturitní zkoušky se upraví žákovi vždy, pokud z posudku vyplývá, že
zdravotní znevýhodnění trvá k termínu odevzdání přihlášky déle než jeden rok.
Žáci s PUP mají podle závažnosti svého postižení nebo znevýhodnění právo na úpravu
prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální úpravy testových materiálů,
odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek, tlumočení nebo asistenci.
Ředitel školy seznámí žáka s přizpůsobených uznáním podmínek pro konání maturitní
zkoušky a zákonného zástupce nezletilého žáka s úpravami podmínek a způsobu konání
zkoušek nejpozději jeden měsíc před konáním první zkoušky nebo části zkoušky maturitní
zkoušky.

2.9

Celkové hodnocení maturitní zkoušky

Hodnocení společné části maturitní zkoušky provede Centrum.
Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky provede zkušební maturitní komise
bezprostředně po ukončení zkoušek profilové části.
Centrum shromáždí výsledky maturitní zkoušky na základě výsledků obou jejích částí a bez
zbytečného odkladu, v jarním zkušebním období nejpozději do 3 pracovních dnů od
shromáždění výsledků za jednotlivou školu a v podzimním zkušebním období nejpozději do 3
pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka zpřístupní výsledky řediteli školy
prostřednictvím informačního systému Centra.
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Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provede podle výsledků společné a profilové části
maturitní zkoušky.
Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle stupnice
a) prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nekonal žádnou opravnou zkoušku, nebyl
z žádné povinné zkoušky maturitní zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 –
chvalitebný a zároveň prostý aritmetický průměr hodnocení ze všech povinných
zkoušek maturitní zkoušky není vyšší než 1,50,
b) prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky maturitní zkoušky hodnocen
stupněm 5 - nedostatečný,
c) neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky maturitní zkoušky hodnocen
stupněm 5 - nedostatečný nebo ji z jiného důvodu nevykonal úspěšně.
Do celkového hodnocení maturitní zkoušky se nezapočítává hodnocení nepovinných
zkoušek.
V případě, že žák nekonal společnou část maturitní zkoušky v souladu s §81 odst.6
školského zákona, provede se celkové hodnocení maturitní zkoušky podle výsledků
profilové části maturitní zkoušky.

3 Zadání maturitní práce – obor Hotelnictví,
Ekonomika a podnikání, Gastronomie
3.1

Úvodní ustanovení

Vyhláška č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou v §15 upravuje podrobnosti k maturitní práci a její obhajobě před
maturitní komisí.

3.2

Zadání maturitní práce

3.2.1 Téma maturitní práce
Žák si téma maturitní práce zvolí v termínu stanoveném ředitelem školy – do 20.11.2015.
Pokud si žák ve stanoveném termínu téma nezvolí, vylosuje si jedno téma z nabídky určené
ředitelem školy.
Maturitní práci může zpracovávat a obhajovat několik žáků společně, i v tomto případě jsou
žáci hodnoceni jednotlivě, zpracovávají svoji maturitní práci.
Téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
Témata profilové zkoušky jsou přílohou tohoto zadání.
3.2.2 Termín odevzdání maturitní práce
12. dubna 2017
ostatní termíny
do 31.10.2016
stanovit vedoucího práce
do 7.4.2017
stanovit oponenta práce
do 2.5.2017
odevzdat oba posudky
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předat posudek žákovi a členům zkušební komise

3.2.3 Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce
Vzor zpracování je přílohou tohoto zadání
způsob zpracování:

písemně

obsah:

název práce
prohlášení
obsah
úvod
text - členění do kapitol a podkapitol,
závěr
seznam použité literatury
přílohy
min. 15 stran

rozsah práce:

Formální náležitosti maturitní práce: - viz Formální úprava textu maturitní práce vycházejí
z obsahu předmětu Informační a komunikační technologie, Administrativa a obchodní
korespondence.
Zásady psaní textu jsou dány normou ČSN 01 6910 – Úprava písemností zpracovaných
textovými editory nebo psacím strojem.
Text maturitní práce: je psán po jedné straně
velikost písma 12
řádkování 1,5
zarovnání do bloku
Kapitoly:

jsou označeny arabskou číslicí
členění do podkapitol je vyjádřeno další číslicí za označením kapitoly
1
1. 1
1. 1. 1
1. 1. 2
1. 2
1. 2. 1
1. 2. 2 atd.

Poznámky, odkazy na literaturu v textu: do kulaté závorky uvést číslo a zdroj může být
umístěn na příslušné stránce pod čarou
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Číslo stránky: je umístěno dole, číslování stránek začíná od první strany textu, titulní strana
se neoznačuje
Seznam použité literatury: zařazen na konci textu
Citace v seznamu použité literatury:
Soupis literatury je řazen abecedně
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3.
Přílohy: jsou součástí práce a mohou být číslovány, nezapočítávají se do rozsahu práce
práce je psaná odborným stylem – viz středoškolské učebnice ČJ
Předpokládá se:

pravopisná bezchybnost
kvalitní tiskový editor
respektování stanovených obsahových a formálních zásad
grafická úroveň práce
pevná vazba
Prostředky pro tvorbu zdrojového textu maturitní práce
Pro tvorbu zdrojového textu práce se využívají prostředky Open Office nebo MS Office
(např. Word, Excel atd.)
Formální úprava textu maturitní práce
1) Pro psaní běžného textu se používá písmo Verdana velikost 11 bodů (případně Arial
12 bodů). Řádkování 1,5. Barva písma je vždy černá včetně nákresů, grafů apod.
umístěných přímo v textu. Normalizovaná stránka má tj. 1800 znaků včetně mezer
na počítači. Okraje se nastavují na 2 cm dole, nahoře a vpravo, vlevo je třeba
ponechat okraj 3 cm pro vazbu. Text se obvykle zarovnává vpravo i vlevo (do
bloku).
2) Odstavce v textu se oddělují klávesou Enter, pro zvýraznění odsazení začátku
odstavců se vkládá 1 prázdný řádek.
3) Kapitoly se začínají vždy na nové stránce. Nadpisy kapitol se zvýrazňují tučným
písmem vždy o 2 body větší. Zvolte vhodný a přehledný způsob jejich číslování,
včetně podkapitol, které musí odpovídat celé struktuře práce.
4) Úvodní stránky se nečíslují. Průběžné arabské číslování všech dalších stránek se
vkládá do pravého rohu zápatí.
5) Odstavce, které jsou doslovně citovány z literatury, musí být zřetelně vyznačeny
uvozovkami. Vhodné je citovat vždy z primárních pramenů nebo z originálů.
6) Pro vkládání poznámek, které nemají být přímo součástí textu (komentáře, odkazy na
citovaná díla nebo autory), použijte příslušnou funkci textového editoru a 10 bodové
písmo. Dodržujte zvolený způsob jednotně v celé práci.
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7) Rejstříky se uvádějí v pořadí jmenný, věcný.
8) Přílohy, obrázky, fotografie, diagramy, statistické přílohy apod., pokud nejsou přímo v
textu, se připojují na konec práce a průběžně se očíslují. Na jejich čísla se v textu
odkazuje. Pro obrázky, diagramy apod. lze využít grafických programů nebo
snímání scannerem. Fotografie lze umístit také hned za příslušnou stranu. Je třeba
uvést původ příloh, pokud nejsou výsledkem vlastní práce. Seznam příloh se
zařazuje za rejstřík.
9) Hlavičky tabulek se označují v negativu (černé pozadí).
10) Za přílohami se vždy uvádí Seznam použitých pramenů a literatury (bibliografických
citací), na které je v textu odkaz. Pořadí uvádění: archivní fondy, rukopisy, vydané
prameny, periodický tisk. Literatura se uvádí v abecedním řazení autorů.
11) Na závěr před tiskem je třeba celý text jednotně graficky upravit tj. zformátovat
(nadpisy, řádkování, číslování, odstavce atd.) a zkontrolovat.
Forma digitálních exemplářů maturitní práce
1) Práce se zásadně odevzdávají na elektronickém nosiči typu CDR, který neumožňuje
přepisování.
2) Výsledný text maturitní práce je třeba vždy převést do formátu *.PDF. Vedle toho
odevzdá autor textovou část maturitní práce též v původním textovém formátu (např.
*.doc, nebo *.rtf apod.).
3) Použije-li autor ve své práci grafy, diagramy, fotografie či jiné grafické prvky, ať již v
textu či formou samostatných příloh, připojí tyto prvky k ostatním částem tak, aby s
nimi tvořila jeden datový soubor (*.PDF). Vedle toho je však uloží také samostatně
do pojmenovaných souborů původního formátu (např. tabulku jako *.xls apod.)
4) Autor nesmí použít heslo ani jiné programové (softwarové) nástroje pro zabezpečení
maturitní práce. Stránky se generují v rozměru A4.
Není-li autor schopen, nebo z objektivních důvodů nemůže sám převést svou maturitní práci
do předepsaných počítačových formátů, může se obrátit na IT manažera školy, který mu po
předchozí dohodě podle svých provozních a kapacitních možností poskytne technickou
podporu nebo doporučení postupu.
3.2.4







Kritéria hodnocení maturitní práce
obsahově odpovídá zadanému tématu,
rozsahem odpovídá požadavkům,
respektování zásad stanovených pro zpracování, dodržování určené osnovy,
samostatnost a nápaditost při řešení (použití vlastního názoru, originalita),
problém je řešen věcně správně
dodržování kontrolních termínů, využívání konzultací a aktivní reakce na ně

10b.
2b.
2b.
10b.
4b.
2b.
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práce na základech teorie získané ve výuce a uvedení ve zdrojích práce
3b.
připravenost celé práce ke skutečné realizaci
3b.
administrativní správnost
2b.
pravopisná bezchybnost
2b.
celkem : 40 bodů
Hodnocení na základě bodové stupnice
40 – 36 - hodnocení výborný
35 – 29 - hodnocení chvalitebný
28 – 22 - hodnocení dobrý
21 – 13 - hodnocení dostatečný
12 – méně - hodnocení nedostatečný
Kriteria hodnocení mat. práce pro obor Gastronomie – viz. příloha č. 7 a č.11
3.2.5 Požadavek na počet vyhotovení maturitní práce
2 výtisky maturitní práce - 1 pro vedoucího práce, 1 pro oponenta
1 CD
založit do školy
3.2.6 Manuál k psaní posudků pro vedoucího práce a oponenta
Vedoucí a oponent zpracují jednotlivě písemný posudek. Posudky jsou předány žákovi a
členům maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby maturitní práce.
pro vedoucího práce:
Posudek by měl obsahovat komentář vedení žáka při psaní práce, jak postupoval, z čeho
čerpal, jak se mu podařilo zpracovat informace a dodržovat doporučení vedoucího práce,
hodnocení podle daných kritérií, závěrečné hodnocení, navrhované hodnocení práce.
výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný, nedostatečný
pro oponenta:
Posudek oponenta by měl obsahovat stručné hodnocení práce, komentář úrovně zpracování,
zda práce splňuje formální požadavky na daný typ práce, navrhované hodnocení práce.
výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný, nedostatečný
Každé hodnocení (v rozsahu nejlépe do jedné strany A4) musí obsahovat jméno a příjmení
žáka, typ práce, téma práce, hodnocení, datum, jméno, příjmení a podpis vedoucího
práce/oponenta.
Posudky je nutné odevzdat nebo zaslat do školy do 30.4.2015.

3.3

Zodpovědnost a úkoly
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Ředitel školy
- zodpovídá za průběh maturitních zkoušek
- určuje zadání a témata, která si žák zvolí
- určuje termíny zadání, odevzdání, stanovuje vedoucí práce a oponenta
Zástupce ředitele
- zajistí odevzdání maturitní práce, přijetí maturitní práce vedoucím práce
a oponentem
- zajistí rozpis obhajoby maturitní práce dle vyhlášky
Vedoucí maturitní práce
- stanovuje žákovi konzultační hodiny a odborně ho vede
- zpracovává písemný posudek maturitní práce, který odevzdá v termínu
určeném ředitelem školy
Oponent maturitní práce
- zpracovává písemný posudek maturitní práce, který odevzdá v termínu
určeném ředitelem školy

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola
SČMSD, Žatec, s. r. o.
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Záznamy

Záznamy, které vyplývají z činností uvedených v této instrukci jsou pro přehlednost uvedeny
v následující tabulce:
QFI 75-04-04/01 Hodnocení maturitní práce pro oponenta
QFI 75-04-04/02 Hodnocení maturitní práce pro vedoucího práce
QFI 75-04-04/03 Tabulka – přehled témat + vedoucí práce
QFI 75-04-04/04 Dopis pro oponenta

5
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.

Seznam příloh

1 – Rozdělovník / seznámení s obsahem
2 – Revizní / změnový list
3 – Hodnocení maturitní práce pro oponenta (HT, E)
4 – Hodnocení maturitní práce pro vedoucího práce (HT, E)
5 – Tabulka – přehled témat + vedoucí práce
6 – Dopis pro oponenta
7 – Hodnocení maturitní práce pro vedoucí práce (G)
8 – Hodnocení maturitní práce pro oponenta (G)
9 – Hodnocení praktické zkoušky (G - číšník) v kombinaci s obhajobou maturitní
práce
Příloha č. 10 – Hodnocení praktické zkoušky (G - kuchař) v kombinaci s obhajobou maturitní
práce
Příloha č. 11 – Celkové hodnocení - obor gastronomie
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Příloha č. 1

Rozdělovník / seznámení s obsahem

K dokumentu č.
Název dokumentu:
Datum



Nehodící se škrtněte.

Jméno

Podpis

Datum

Jméno

Podpis
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Příloha č. 2

Revizní / Změnový list
List
číslo

Revize
číslo

Změna
číslo

Popis revize / změny

Datum
Provedl
revize / změny

Podpis

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola
SČMSD, Žatec, s. r. o.
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Příloha č. 3

Hodnocení maturitní práce
oboru 65-42-M/01 Hotelnictví
Posudek oponenta
Autor práce:
Téma práce:
Kritéria
obsahově odpovídá zadanému tématu, respektování zásad
stanovených pro zpracování, dodržování určené osnovy
rozsahem odpovídá požadavkům
samostatnost a nápaditost při řešení(použití vlastního názoru,
originalita)
problém je řešen věcně správně
práce na základech teorie získané ve výuce a uvedení ve
zdrojích práce
připravenost celé práce ke skutečné realizaci
administrativní správnost
pravopisná bezchybnost
celkem
Hodnocení na základě bodové stupnice:
40-36
výborný
35-29
chvalitebný
28-22
dobrý
21-13
dostatečný

max. počet
bodů
12 bodů
2 body
10 bodů
5 body
3 body
4 body
2 body
2 body
40 bodů

navrhovaný
počet

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola
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12 – méně nedostatečný
Datum

Datum:
Jméno a příjmení oponenta práce:
Podpis:

QFI 75-04-04/01
Příloha č. 4

Hodnocení maturitní práce
oboru 65-42-M/01 Hotelnictví
Posudek vedoucího práce
Autor práce:
Téma práce:

Hodnocení maturitní práce
Klady práce
Nedostatky v práci
Návrh závěrečného hodnocení
Kritéria
obsahově odpovídá zadanému tématu, respektování zásad
stanovených pro zpracování, dodržování určené osnovy
rozsahem odpovídá požadavkům
samostatnost a nápaditost při řešení(použití vlastního názoru,
originalita)
problém je řešen věcně správně
dodržování kontrolních termínů, využívání konzultací a aktivní
reakce na ně
práce na základech teorie získané ve výuce a uvedení ve
zdrojích práce
připravenost celé práce ke skutečné realizaci
administrativní správnost
pravopisná bezchybnost
celkem

max. počet
bodů
10 bodů
2 body
10 bodů
5 body
2 body
3 body
4 body
2 body
2 body
40 bodů

navrhovaný
počet

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola
SČMSD, Žatec, s. r. o.
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Hodnocení na základě bodové stupnice:
40-37
výborný
36-29
chvalitebný
28-23
dobrý
22-13
dostatečný
12 – méně nedostatečný
Datum
Jméno a příjmení vedoucího práce
Podpis

QFI 75-04-04/02
Příloha č. 5

Témata maturitní práce
téma

vedoucí práce

1. Žák si téma maturitní práce zvolí do .........

žák

podpis žáka

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola
SČMSD, Žatec, s. r. o.
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2. Pokud si ve stanoveném termínu nezvolí, vylosuje si jedno z nabídky určené
ředitelem.
3. Maturitní práci může zpracovávat a obhajovat několik žáků společně, i v tomto
případě jsou žáci hodnocení jednotlivě.

V Žatci dne

Mgr. et Mgr. Stanislava Sajdlová
ředitelka školy

QFI 75–04–04/03

Příloha č. 6

V Žatci

adresa příjemce

Vážená paní...,
dle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních
školách maturitní zkouškou Vás stanovuji oponentem maturitní práce.
Prosím o zpracování písemného posudku na každou maturitní práci. Posudky musí být
předány žákovi a členům maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby
maturitní práce, to je do 5. 5. 2015.
V příloze posílám návrh formální a obsahové úrovně posudku oponenta, dále informace ke
zpracovávání maturitní práce a maturitní práce.
Uzavřu s Vámi Dohodu o provedení práce a jmenuji Vás oponentem. K vytvoření obou
dokumentů bych potřebovala Vaše číslo OP, RČ a adresu.
Děkuji za spolupráci
S pozdravem

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola
SČMSD, Žatec, s. r. o.
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Mgr. et Mgr. Stanislava Sajdlová
ředitel školy

QFI 17-04-04/04

Příloha č. 7

Hodnocení maturitní práce pro vedoucího práce
obor Gastronomie (číšník – servírka)
Autor práce:
Téma práce:

Hodnocení maturitní práce
Nedostatky v práci
Návrh závěrečného hodnocení
........................................
Kritéria
Úvod a výběr tématu
Charakteristika vylosované příležitosti
Využití v gastronomii
Objednávka a potvrzení objednávky
Návrh slavnostního menu
Žádanka na inventář
Nákres tabule se zasedacím pořádkem
Nákres prostření pro jednu osobu, včetně popisu
Servis jednotlivých pokrmů a nápojů
Charakteristika pokrmů a nápojů
Časový harmonogram

max. počet
bodů
2 body
2 body
5 body
2 body
5 body
5 body
5 bodů
5 body
5 body
2 body
3 body

navrhovaný
počet

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola
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List číslo: 26 / 31

I 75-04-04 Instrukce ke konání maturitních zkoušek ve školním roce
2016/2017
Vyúčtování akce
Závěr
obsahově odpovídá zadanému tématu, respektování zásad
stanovených pro zpracování, dodržování určené osnovy
rozsahem odpovídá požadavkům
samostatnost a nápaditost při řešení (použití vlastního
názoru, originalita)
dodržování kontrolních termínů, využívání konzultací a
aktivní reakce na ně
práce na základech teorie získané ve výuce a uvedení ve
zdrojích práce
administrativní správnost
pravopisná bezchybnost
Celkem
Hodnocení na základě bodové stupnice:
77–71
výborný
70–63
chvalitebný
62–52
dobrý
51–41
dostatečný
40 – méně
nedostatečný
Datum
Jméno a příjmení vedoucího práce:

Podpis

3 body
2 body
10 bodů
2 body
10 bodů
2 body
3 body
2 body
2 body
77 bodů

Vydání: 3
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Hodnocení maturitní práce pro vedoucího práce
obor Gastronomie (kuchař – kuchařka)
Autor práce:
Téma práce:

Hodnocení maturitní práce
Nedostatky v práci
Návrh závěrečného hodnocení
........................................
Kritéria
Úvod a výběr tématu
Charakteristika vylosované příležitosti
Využití v gastronomii
Objednávka a potvrzení objednávky
Návrh slavnostního menu
Žádanka na suroviny
Technologický postup všech pokrmů – normování pokrmů
Charakteristika všech pokrmů
Popis úpravy pokrmů na talíři
Popis hlavní suroviny u hlavního jídla a její využití v
gastronomii
Charakteristika pokrmů a nápojů

max. počet
bodů
2 body
2 body
5 body
2 body
5 body
5 body
5 bodů
5 body
5 body
2 body
3 body

navrhovaný
počet

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola
SČMSD, Žatec, s. r. o.
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Časový Harmonogram
Kalkulace pokrmů na 4 porce
Závěr
obsahově odpovídá zadanému tématu, respektování zásad
stanovených pro zpracování, dodržování určené osnovy
rozsahem odpovídá požadavkům
samostatnost a nápaditost při řešení (použití vlastního
názoru, originalita)
dodržování kontrolních termínů, využívání konzultací a
aktivní reakce na ně
práce na základech teorie získané ve výuce a uvedení ve
zdrojích práce
administrativní správnost
pravopisná bezchybnost
Celkem
Hodnocení na základě bodové stupnice:
82–76
výborný
75–67
chvalitebný
66–56
dobrý
55–45
dostatečný
44 – méně
nedostatečný
Datum
Jméno a příjmení vedoucího práce:

Podpis

3 body
5 body
2 bodů
10 bodů
2 body
10 bodů
2 body
3 body
2 body
2 body
82 bodů
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Příloha č. 8

Hodnocení maturitní práce pro oponenta
obor Gastronomie
(číšník – servírka, kuchař - kuchařka)
Autor práce:
Téma práce:

Hodnocení maturitní práce
Nedostatky v práci
Návrh závěrečného hodnocení
........................................

Datum
Jméno a příjmení oponenta:

Podpis

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola
SČMSD, Žatec, s. r. o.

List číslo: 30 / 31

I 75-04-04 Instrukce ke konání maturitních zkoušek ve školním roce
2016/2017

Vydání: 3

Příloha č. 9

Obor Gastronomie
ČÍŠNÍK - SERVÍRKA
HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ZKOUŠKY V KOMBINACI S OBHAJOBOU
MATURITNÍ PRÁCE

Jméno a příjmení žáka:

Datum konání:

Téma práce:
Odborná dovednost číšníka:
Část praktické zkoušky

Bodové hodnocení

Zdůvodnění

Obhajoba maturitní práce

Prezentace tabule z maturitní práce

Obsluha v běžném provozu

Odborná dovednost číšníka

Klasifikace: ……………………………………………………………….………
Podpisy členů komise:
…………………………………………………

……………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………
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Příloha č. 10

Obor Gastronomie
KUCHAŘ – KUCHAŘKA
HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ZKOUŠKY V KOMBINACI S OBHAJOBOU
MATURITNÍ PRÁCE

Jméno a příjmení žáka:

Datum konání:

Téma práce:
Odborná dovednost číšníka:
Část praktické zkoušky

Bodové hodnocení

Zdůvodnění

Obhajoba maturitní práce

Prezentace jednotlivých pokrmů na talíři

Degustace:
Vůně, chuť a samostatné snoubení
surovin
Příprava jednotlivých pokrmů

Klasifikace: ……………………………………………………………….………
Podpisy členů komise:
…………………………………………………

……………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola
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Příloha č. 11

CELKOVÉ HODNOCENÍ OBOR GASTRONOMIE

55 – 46 bodů

výborný

45 - 36 bodů

chvalitebný

35 - 26 bodů

dobrý

25 - 16 bodů

dostatečný

15 a méně

nedostatečný

OBOR ČÍŠNÍK - SERVÍRKA
Část praktické zkoušky

Bodové hodnocení

Obhajoba maturitní práce

5

Prezentace tabule z maturitní práce

15

Obsluha v běžném provozu

15

Odborná dovednost číšníka

20

Zdůvodnění

OBOR KUCHAŘ - KUCHAŘKA
Část praktické zkoušky

Bodové hodnocení

Obhajoba maturitní práce

5

Prezentace jednotlivých pokrmů na talíři

15

Degustace: Vůně, chuť a samostatné
snoubení surovin

15

Příprava jednotlivých pokrmů

20

Zdůvodnění

