Maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018
Organizace, nabídka předmětů, termíny, průběh
Organizace
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 Centru, kdy žáci skládají 1. ústní zkoušku
Přihlašování k maturitní zkoušce
Přihláška – Příloha č. 1 k vyhlášce
a) Žák podá vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději do
1. prosince 2017 pro jarní zkušební období. (do 23. června 2018 pro podzimní zkušební
období)
b) Ředitel předá prostřednictvím inf. systému Centra údaje do 15. prosince 2017 (pro
podzimní období do 30. června 2018).
c) Žák obdrží kopii své přihlášky potvrzenou ředitelem školy nejpozději do 20.12.2017
(pro podzimní období do 4. července 2018) a podpisem stvrdí správnost údajů v ní
obsažených.
d) V přihlášce žák uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení, školu, třídu a obor vzdělání,
formu vzdělávání, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a místo
narození, státní občanství,
e) Přihláška k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce se ukládá ve škole způsobem
stanoveným zákonem o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
Skartační lhůta činí 5 let.

Společná část maturitní zkoušky
Zkouška z českého jazyka a literatury

Písemná práce z českého jazyka se koná 11. dubna 2018
Písemná práce trvá 90 minut. Do této doby se nezapočítává doba na výběr zadání.
Pro každý termín písemné práce Centrum stanoví 6 zadání písemné práce, z nichž si žák jedno
zadání vybere do 20 minut od převzetí zadání. Po uplynutí doby 20 minut žáci obdrží
záznamové archy, do nichž zapíší číslo zvoleného zadání, poté již nelze zadání měnit.
Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 60 minut
Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.
Pro ústní zkoušku společné části ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům školy do 30. září
2017 školní seznam literárních děl (je platný i pro podzimní část), který obsahuje nejméně 60
literárních děl.
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 3. dubna 2018.
Bude-li žák konat maturitní zkoušku v podzimním období, odevzdá svůj seznam do 30. června
2018.
Ve společné části MZ si žák zvolí zkoušku z cizího jazyka nebo z matematiky.
Zkouška z cizího jazyka
Doba trvání didaktického testu z cizího jazyka se prodlužuje z 95 minut na 100, poslechová část
se prodlužuje z 35 minut na 40 minut.
Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 60 minut.

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům
nejpozději do 7 měsíců před konáním 1. profilové zkoušky, tj. do 20. 10. 2017
Minimální počet témat je 25.
Ústní zkouška společné části ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá nejdéle 15 minut. Příprava
k ústní zkoušce trvá 20 minut.
Zkouška z matematiky
Didaktický test z matematiky trvá 105 minut.
Profilová část maturitní zkoušky
Profilová část maturitních zkoušek se skládá ze 3 povinných zkoušek.

Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek, dále stanoví formu, témata a termíny konání
těchto zkoušek
Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 25 témat do 20.10.2017 a
zveřejní je na webových stránkách školy a nástěnce školy.
Žák může konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.
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 2017/2018 platné pro jarní i podzimní
zkušební období pro jednotlivé obory vzdělání:
Hotelnictví
Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí
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, cizí jazyk a Matematika (pokud nekoná z uvedených předmětů povinnou
zkoušku)
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, cizí jazyk a Matematika (pokud nekoná z uvedených předmětů povinnou
zkoušku)
Ekonomika a podnikání
Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

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, cizí jazyk a Matematika (pokud nekoná z uvedených předmětů povinnou
zkoušku)
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, cizí jazyk a Matematika (pokud nekoná z uvedených předmětů povinnou
zkoušku)

Termíny maturitních zkoušek – jarní zkušební období
30. 9. 2017
Do 24. 11. 2017
1. 12. 2017
20. 12. 2017
3. 4. 2018
11. 4. 2018
12. 4. 2018
2. - 9. 5. 2018
15. 5. 2018
16. 5. - 11. 6. 2018

zveřejnění školního seznamu min. 60 literárních děl
výběr zadání maturitní práce
podání přihlášek ředitelům škol
ředitel předá žákovi výpis z přihlášky z informačního systému
žák předá řediteli svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl
písemná práce z českého jazyka
odevzdání maturitní práce
dílčí zkoušky společné části, jarní období (didaktické testy a písemné
práce)
termín uvolnění výsledků didaktických testů žákům
ústní část – společná a profilová, jarní období
(od 11. – 20. září 2018 podzimní období)

Hotelnictví, Gastronomie, Ekonomika a podnikání
25. 4. 2018
27. 4. 2018
30. 4. 2018

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

22. - 25. 5. 2018

kombinace praktické zkoušky z odborných předmětů a obhajoby matur.
práce – obor gastronomie

28. 5. 2018

maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí – obor hotelnictví

29. – 31. 5. 2018

ústní část - společná i profilová část

Vysvědčení
5. 6. 2018
Podnikání:

2 pracovní dny po odeslání všech výsledků
vydávání vysvědčení

Denní a dálková forma:
25. 4. 2018
klasifikační porada
27. 4. 2018
vydávání vysvědčení
30. 4. 2018
studijní volno před didaktickými testy a písemnými pracemi
21. 5. 2018
31. 5. 2018

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

Vysvědčení
5. 6. 2018

2 pracovní dny po odeslání všech výsledků
vydávání vysvědčení

Termíny maturitních zkoušek – podzimní zkušební období
1. - 10. 9. 2018

dílčí zkoušky společné části (didaktické testy a písemné práce)

Hotelnictví, Gastronomie, Ekonomika a podnikání
13. – 14. 9. 2018
18. 9. 2018
18. 9. 2018

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

Vysvědčení
2 pracovní dny po odeslání všech výsledků
Vydávání vysvědčení bezprostředně po uvolnění Centrem
Podnikání:
Denní a dálková forma:
17. 9. 2018
19. 9. 2018

praktická zkouška z odborných předmětů
ústní část – společná i profilová

Vysvědčení
2 pracovní dny po odeslání všech výsledků
Vydávání vysvědčení bezprostředně po uvolnění Centrem

