
 
V souladu se Školským zákonem č. 284/2020 Sb. a vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel 

vyhlašuji nabídku a termín maturitní zkoušky  

pro maturitní ročník 2022/2023 – obor cestovní ruch (65-42-M/02) 

 

Společná část - 2 povinné zkoušky (dle platné legislativy) 

1. Český jazyk a literatura - formou didaktického testu, 
2. Cizí jazyk - formou didaktického testu, 

nebo matematika - formou didaktického testu; 

+ max. 2 nepovinné zkoušky 

• cizí jazyk, 
• matematika rozšiřující; 

 

Profilová část 

1. Český jazyk a literatura – formou písemné práce a ústní zkoušky, 
Písemná práce: 

a) souvislý text odpovídající slohové práci, 
b) minimální rozsah 250 slov, 
c) doba trvání 120 min., vč. času na volbu zadání, 
d) výběr ze 4 zadání. 

 

2. Cizí jazyk (pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího 
jazyka) – formou písemné práce a ústní zkoušky 
Písemná práce: 

a) souvislý text na dané téma, 
b) minimální rozsah 200 slov, 
c) doba trvání 70 min, 
d) výběr ze 2 zadání. 

 

+ 3 povinné zkoušky (dle ŠVP): 

1. Praktická maturitní zkouška - formou obhajoby maturitní práce před komisí 
2. Odborné předměty v cestovním ruchu - formou ústní zkoušky (TCR, ZCR, PRU) 
3. Povinně volitelný předmět - formou ústní zkoušky 

• matematika, 
• marketing a management, 
• ekonomika a účetnictví, 
• druhý cizí jazyk, 
• zeměpis; 



 
+ max. 2 nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky: 

• matematika, 
• marketing a management, 
• ekonomika a účetnictví, 
• druhý cizí jazyk, 
• zeměpis; 

 

Termíny: 

Přihlášku podáváte ředitelce školy nejpozději do 1. prosince 2022 pro jarní zkušební období, do 26. června 2023 
pro podzimní zkušební období 

Společná část maturitní zkoušky formou didaktických testů se koná od 2. května 2023. 

Profilová část:  písemná práce z ČJL se koná dne 3. dubna 2023, 

   písemná práce z 1. CJ se koná dne 4. dubna 2023,    

písemná práce z 2. CJ se koná dne 5. dubna 2023, 

   ústní zkoušky se konají od 16. května 2023. 

 

Sdělení: 

Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák může přihlásit, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky 
podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společenského 
evropského referenčního rámce pro jazyky. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podáváte ředitelce školy 
nejpozději do 31. března 2023. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání 
standardizované jazykové zkoušky. 

 

 

Pardubice, 30. 09. 2022 

Mgr. Zita Štieglerová 
ředitelka 

 


