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Organizační směrnice č. 06/2021/OS 
 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní 
zkoušky  

pro maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021  
pro jarní zkušební období. 

 
 

65-41-L/01 Gastronomie 
Zaměření: Číšník, servírka 

 
třída 4.SA 

 
 

 
 
 
Čj.: ŠNM/223/2021 
 
Zpracovala:  Mgr. Naděžda Bínová, zástupkyně ředitelky,  

učitelé odborného výcviku a teoretické výuky 
 
Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy 
 
V Novém Městě nad Metují dne 15. února  2021 
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V souladu se zněním § 24 odst. 1 až 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 
ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, 
navrhuji hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro maturitní zkoušky ve 
školním roce 2020/2021 pro jarní zkušební období. 
 

65-41-L/01 Gastronomie 
Zaměření: Číšník, servírka 

třída 4.SA 
 
Profilová část maturitní zkoušky oboru Gastronomie se skládá ze zkoušek:  

- Gastronomická technologie (ústní zkouška), 
- Restaurační a hotelový servis (ústní zkouška), 
- Praktická zkouška z odborného výcviku (praktická zkouška) 
- Český jazyk a literatura (ústní zkouška, písemná práce) 
- Anglický jazyk (ústní zkouška, písemná práce) 

 
 
Hodnocení ústní zkoušky z Gastronomické technologie a z Restauračního a hotelového 
servisu 
 
Stupeň výborný 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, plně 
chápe vztahy mezi nimi. Jeho ústní projev je správný, přesný a výstižný. Výsledky 
jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky, které je schopen sám napravit.  

Stupeň chvalitebný 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně 
a úplně, pouze s menšími nedostatky, které dokáže sám napravit dle rady učitele. Jeho 
ústní projev má drobné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.  

Stupeň dobrý 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti s nedostatky, 
které dokáže sám napravit dle rady učitele. Jeho ústní projev vykazuje nedostatky ve 
správnosti, přesnosti a výstižnosti. Nedostatky, na které je upozorněn, dokáže pod 
vedením učitele téměř odstranit.  

Stupeň dostatečný 

Žák má závažné nedostatky ve zvládání požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic 
a zákonitostí, nedostatky obtížně dokáže napravit, a to pouze pod vedením učitele. 
Jeho ústní projev vykazuje nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, kterých si 
není vědom, a má potíže s jejich nápravou. Žák je nesamostatný. 

Stupeň nedostatečný 

Žák má velmi závažné nedostatky ve zvládání požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 
definic a zákonitostí, nedostatky nedokáže napravit ani s pomocí učitele. Jeho ústní 
projev vykazuje nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, kterých si není 
vědom, a má potíže s jejich nápravou. Žák je nesamostatný. 

  



Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 
 
 

Strana 3 (celkem 8) 

Hodnocení praktické zkoušky z odborného výcviku 
 
1. část - samostatná odborná práce (SOP) 
 
SOP je součástí praktické zkoušky z odborného výcviku.  
 
Zadání SOP 
Žáci budou podle zadané osnovy vypracovávat písemnou dokumentaci ke stanoveným 
tématům. Z níže uvedených témat si žáci losují.  
Losování proběhne v pondělí 22. 2. 2021 (pokud bude nepříznivá epidemická situace, žáci 
budou na distanční výuce, proběhne losování online). Žáci práci odevzdají nejdéle ve středu 
14. dubna 2021 v elektronické podobě. 
 
Názvy témat 
Téma č. 1 - Osobnosti naší historie (umělci, prezidenti, sportovci...) 
Téma č. 2 - Toulky u našich sousedů (Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) 
Téma č. 3 - Tradice 21. století (Sv. Valentýn, Sv. Patrik, Halloween) 
Téma č. 4 - Sport jako náš životní styl (sportovní události roku 2021, významné   osobnosti 
sportu) 
 
Obsah tématu SOP 
Zpracování písemné dokumentace k vylosovanému tématu podle stanovené osnovy a 
požadavků na formální úpravu práce. 
 
Osnova SOP - zaměření číšník 

 Úvodní strana - logo školy, název školy, školní rok, studijní obor, jméno a příjmení, 
třída, název, téma, podtéma, datum a podpis. 

 Obsah práce s označením stránek. 
 Charakteristika vylosovaného tématu s ohledem na využití v gastronomii. 
 Popis pracovního oblečení, pracovních pomůcek, hygienické požadavky. 
 Objednávka slavnostní hostiny. 
 Slavnostní 6ti chodové menu včetně nápojů. 
 Časový harmonogram akce. 
 Žádanka na inventář. 
 Nákres tabule včetně místnosti se zasedacím pořádkem (čestný host), určením vchodů 

pro personál a hosty, výzdoba.  
 Nákres prostření stolu pro 1 osobu, včetně popisu. 
 Pracovní příkaz. 
 Skladba výzdoby na dekoračním stole. 
 Charakteristika podávaných pokrmů a nápojů. 
 Servis podávaných nápojů a pokrmů včetně debarasu. 
 Vyúčtování pokrmů a nápojů pro jednu osobu a celkem. 
 Úklidové práce po skončení hostiny. 
 Vypracování menu a charakteristika podávaných pokrmů a nápojů v cizím jazyce. 
 Název a receptura míšeného aperitivního nápoje, žádanka na inventář, kalkulace na 

jednu porci, výrobní postup, nákres pracoviště. 
 Název a receptura míšeného digestivního nápoje, žádanka na inventář, kalkulace na 

jednu porci, výrobní postup, nákres pracoviště. 
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 Název a receptura teplého alternativního nápoje, žádanka na inventář, kalkulace na 
jednu porci, výrobní postup, nákres pracoviště. 

 Seznam použité literatury a jiných zdrojů. 
 
Formální úprava SOP 
Text bude zpracován na PC a seřazen dle osnovy v kvalitních deskách, typ písma Arial, 
velikost 12, číslování stránek. 
Celkový rozsah práce nejméně 10 stran textu, formátu A4, text je možné doplnit obrázky, 
nákresy, fotografiemi. 
 
Hodnocení samostatné odborné práce (SOP) 
Maximální počet bodů za SOP je 25. Žák musí za tuto část praktické zkoušky z odborného 
výcviku (SOP) získat minimálně 5 bodů.  
Pokud žák neodevzdá SOP ve stanoveném termínu, nemůže pokračovat v další části praktické 
zkoušky z odborného výcviku. 
 
Kritéria hodnocení 
Dodržení stanoveného rozsahu     3 body 
Splnění zadané osnovy     3 body 
Obsahové a odborné zpracování tématu   6 bodů 
Zpracování menu a charakteristika pokrmů a nápojů 6 bodů 
Vlastní přínos, nápaditost     3 body 
Formální úroveň zpracování práce    2 body 
Využití informačních zdrojů     2 body 
 
2. část praktické zkoušky z odborného výcviku 
 
Druhá část praktické zkoušky z odborného výcviku se koná ve čtvrtek 29. 4. 2021 
v restauračním zařízení Pyramida a bude složena: 
 

a) z přípravy slavnostní tabule včetně dekorativního a příručního stolu pro 4 osoby, 
obhajoba servisu 

b) z přípravy teplého alternativního nápoje, aperitivního a digestivního nápoje 
c) odborných dovedností z gastronomické technologie (příprava polévky) 

 
Kritéria hodnocení  
Příprava slavnostní tabule včetně dekorativního a příručního stolu pro 4 osoby  20 bodů 
Obhajoba slavnostní tabule             10 bodů 
Příprava teplého alternativního nápoje, aperitivního a digestivního nápoje  30 bodů 
Odborné dovednosti z gastronomické technologie     15 bodů 
 
Inventář, květinovou výzdobu na slavnostní tabuli, doplňky na dekorační stolek a suroviny 
pro přípravu dovedností u stolu hosta si zajistí každý žák sám. 
 
Hodnocení 2. části praktické zkoušky z odborného výcviku 
Maximální počet bodů za 2. část praktické zkoušky z odborného výcviku je 75. Žák musí za 
tuto část praktické zkoušky z odborného výcviku získat minimálně 35 bodů.  
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Celkové hodnocení praktické zkoušky z odborného výcviku: 
maximální počet dosažených bodů - 100 
 
hodnocení výborný   87 - 100  bodů 
hodnocení chvalitebný 73 -   86  bodů 
hodnocení dobrý  59 -   72  bodů 
hodnocení dostatečný             45 -   58  bodů 
hodnocení nedostatečný 44 a méně 
 
 
 
Ředitelka školy schvaluje témata praktické zkoušky z odborného výcviku. Dále ředitelka 
školy navrhuje hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky. 
 
 
Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury  
 
Ústní zkouška  
 

 pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy maturitní seznam 
nejméně 60 literárních děl a stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu 
literárních děl žákem 

 z maturitního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam literárních děl v 
počtu  
20, ten odevzdá řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března roku, v němž se 
maturitní zkouška koná 

 ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů 
literárních děl  

 příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut 
 příprava k ústní zkoušce pro žáky spadající do kategorie SPUO-1 je navýšena o 25 % 

a trvá tudíž 25 minut, samotná ústní zkouška trvá 15 minut. 
 neodevzdá-li žák vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů 

ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání 
 
Ústní zkouška je hodnocena dle čtyř následujících kritérií: 

1. Analýza uměleckého textu:  

I. část: zasazení výňatku do kontextu díla, téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, 

literární druh a žánr  

II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová 

výstavba  

III. část: jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku, tropy a figury a jejich funkce ve 

výňatku  

2. Literárněhistorický kontext literárního díla 

3. Analýza neuměleckého textu:  
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I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace  

II. část: funkčně stylové charakteristiky textu, jazykové prostředky  

4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury 

 První a třetí kritérium je rozčleněno na dílčí kritéria, žák je tedy hodnocen celkem v 7 

oblastech.  

Každé kritérium, resp. dílčí kritérium je hodnoceno na bodové škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4. 

Maximální počet bodů za ústní zkoušku je 28.  

Minimální počet bodů je 13. 

Bodové rozmezí – známky: 

1. 0 - 12 bodů     5 
2. 13 - 16 bodů   4 
3. 17 - 20 bodů   3 
4. 21 - 24 bodů   2 
5. 25 - 28 bodů   1 

Pro hodnocení ústní zkoušky platí následující vnitřní podmínky hodnocení. 

Pro analýzu uměleckého textu (1. kritérium) a literárněhistorický kontext literárního díla (2. 

kritérium) platí: 

1. Za první a druhé kritérium dohromady musí žák získat alespoň 4 body. Pokud získá méně 

než 4 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body. 

2. Za kritérium analýza uměleckého textu musí žák získat alespoň 3 body. 

Pokud získá méně než 3 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body.  

Hodnocení kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury se 

vztahuje k výkonu žáka v průběhu celé zkoušky. 

Pro toto kritérium platí vnitřní podmínka hodnocení: 

3. Pokud žák získá v některé z dílčích částí ústní zkoušky (tzn. v I. až III. části analýzy 

uměleckého textu a/nebo v rámci charakteristiky literárněhistorického kontextu a/nebo v I. až 

II. části analýzy neuměleckého textu) 0 bodů, může být v kritériu výpověď v souladu s 

jazykovými normami a zásadami jazykové kultury hodnocen maximálně 3 body.  

 
 
Maturitní zkouška z anglického jazyka  
 
Ústní zkouška 
 

 Ústní zkouška zahrnuje 20 témat, z nichž si žák vylosuje právě jedno.  
 Ústní zkouška je monotématická a v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.  
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 Pracovní list sestává ze čtyř částí, kterými jsou: stručné zodpovídání dotazů z oblasti 
vylosovaného tématu, popis a porovnání obrázků – v této části se také ověřuje znalost 
terminologie vztahující se ke konkrétnímu oboru vzdělání, samostatný ústní projev a 
ústní interakce. 

 Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, samotná ústní zkouška trvá 15 minut.  
 Příprava k ústní zkoušce pro žáky spadající do kategorie SPUO-1 je navýšena o 25 % 

a trvá tudíž 25 minut, samotná ústní zkouška trvá 15 minut. 
 
Způsob a kritéria hodnocení: 
 

- Ústní zkouška bude hodnocena obdobně jako v letech předchozích, na základě 

upravených kritérií uvedených v Přílohách ke sdělení Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy Č.j.: MSMT-10139/2013-211. 

- Ústní zkouška bude i nadále bodově hodnocena ve čtyřech základních kritériích, 

kterými jsou: zadání/obsah a projev, lexikální kompetence, gramatická kompetence a 

prostředky textové návaznosti, fonologická kompetence.  

- Během ústní zkoušky lze dosáhnout maximálně 39 bodů, hranice úspěšnosti je 

stanovena na 18 bodů, viz Sdělení Č.j.: MSMT-453/2020-3. 

- V případě, že žák získá v jakékoli části ústní zkoušky 0 bodů za zadání/obsah a projev, 

získává za tuto část 0 bodů i ve zbývajících třech kritériích. 

Znalost odborné  slovní zásoby je posuzována ve druhé  část ústní zkoušky.  

Žák ústní zkoušku nevykoná úspěšně, pokud: 

o pro nedostatek jazyka nelze hodnotit jeho ústní projev; 

o žák nedosáhne minimálního počtu bodů. 

Během přípravy na ústní zkoušku mohou žáci využívat slovník a jiné doplňkové stimuly 

(obrazový materiál, mapa)  

Hodnocení ústní zkoušky tvoří  celkovou známku z maturitní zkoušky z anglického jazyka. 
 

39-34 bodů Výborný  
  33-29 bodů Chvalitebný  
  28-23 bodů Dobrý 
  22-18 bodů Dostatečný  
  17-  0 bodů Nedostatečný – neuspěl. 
 
Požadavky k ústní zkoušce: 
Požadavky k ústní zkoušce žáka vycházejí z Katalogu požadavků zkoušek společné části 
maturitní zkoušky (platný od školního roku 2015/2016) 
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Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky schvaluje maturitní komise ve 
složení: 
 
 

Předseda  Ing. Karel Vykopal  

Místopředseda Mgr. Iveta Potočková  

Třídní učitelka Ing. Stanislava Hofmanová  

Členové Mgr. Eva Cohornová  

 Mgr. Iveta Potočková  

 Mgr. Naděžda Bínová  

 Mgr. Jana Petráčková  

 Bc. Michal Šubrt  

 Ing. Lenka Švadlenková  

 
 

Závěrečná ustanovení 
Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem vydání. Dnem účinnosti tohoto předpisu 
pozbývají platnosti veškerá ustanovení dosavadních předpisů, která jsou s tímto předpisem 
v rozporu. 

 
 
V Novém Městě nad Metují 15. února 2021 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Olga Talášková 
ředitelka školy 
 


