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KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 

Obor vzdělání: 65-41-L/01 Gastronomie 

 

1) Praktická zkouška z odborných předmětů 

Kritéria hodnocení praktické zkoušky: 

Praktická zkouška se skládá ze tří částí: písemná část, výroba pokrmů, obsluha. Žák vykonává 

praktickou část ve třech dnech maximálně 7 hodin v jednom dni. Žák uspěje u praktické 

zkoušky, pokud uspěje ze všech tří částí. Pokud neuspěje, opravuje žák pouze dílčí část, ve 

které neuspěl. 

Kritéria hodnocení praktické zkoušky: 

 

1.písemná část (maximální počet bodů: 220): 

 popsat dle všech hledisek organizační zajištění slavnostní hostiny 

 sestavit složité menu dle gastronomických pravidel 

 používat správnou odbornou terminologii 

 normovat pokrmy a provést správné kalkulace 

 vysvětlit přesně odborné ekonomické pojmy 

 sestavit správně obchodní písemnosti 

 zaúčtovat správně vybrané okruhy účetnictví 

 provést správný ekonomický výpočet 

2. praktická část – Výroba pokrmů (maximální počet bodů: 50): 

 zvolit vhodný technologický postup pro přípravu zadaných pokrmů 

 vybrat, připravit a upravit vhodné suroviny pro zadané pokrmy 

 provést normování na daný počet porcí dle stanovené receptury 

 vykonat přípravné práce, opracovat suroviny s minimálními ztrátami 

 provést předběžnou úpravu masa pro další zpracování dle zadaného pokrmu 

 dodržet technologický postup a hygienické předpisy 

 dodržet dobu přípravy, teplotu a množství surovin dle receptur 

 připravit pokrm s typickými požadovanými vlastnostmi 

 provést úklid pracoviště v souladu s hygienickými požadavky 

 dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovní činnosti 

 uplatňovat postupy založené na principu kritických bodů HACCP 

 

3. praktická část – Obsluha (maximální počet bodů: 50): 

 

 Dodržovat hygienu osobní, hygienu práce a BOZP. 

 Dodržovat časovou posloupnost prací a časový harmonogram. 

 Sestavit menu pro dané téma. 
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 Zajistit potřebný inventář a používat jej v souladu s jeho určením. 

 Připravit slavnostní tabuli na dané téma. 

 Připravit pracoviště na konání hostiny – zhodnotit funkčnost a připravenost pracoviště. 

 Obsluhovat hosty v souladu s pravidly techniky složitého způsobu obsluhy. 

 Komunikovat profesionálně s hostem. 

 Zajistit úklid pracoviště po ukončení provozu a předat inventář dle žádanky. 

 

 

2) Ústní zkouška z odborných předmětů 

předmět: Výroba a odbyt 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky:  

 formulovat odpověď věcně správně v souladu s předpokládanými cíli vzdělávání  

 používat aktivně odbornou terminologii 

 popsat požadované technologické postupy přípravy pokrmů 

 charakterizovat a popsat zadané pokrmy 

 charakterizovat a vysvětlit význam využití surovin pro přípravu jednotlivých pokrmů 

 popsat technologická zařízení pro daný účel 

 vysvětlit způsoby skladování a ošetřování surovin podle hygienických norem 

 rozlišit jednotlivé druhy nápojů podle jejich charakteristiky, popsat způsob skladování 

 popsat jednotlivé způsoby obsluhy 

 charakterizovat jednotlivé společenské akce z hlediska obsluhy 

 

předmět: Ekonomika 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky:  

• formulovat odpověď věcně správně v souladu s předpokládanými cíli vzdělávání  

• charakterizovat odborné ekonomické pojmy  

• používat aktivně ekonomickou terminologii 

• aplikovat znalosti na praktických příkladech 

• provádět základní ekonomické výpočty např. v oblasti mezd, ocenění majetku atd. 

 

 

HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A 

PŘEVOD BODOVÉ HODNOTY VÝSLEDKU ZKOUŠEK NA ZNÁMKY 

 

Hranice 

úspěšnosti 

zkoušky  

PŘEVOD PROCENTNÍCH BODŮ NA ZNÁMKU  

4 

DOSTATE

ČNÝ 

3 

DOBRÝ 

2 

CHVALIT

EBNÝ 

1  

VÝBOR

NÝ 

 

40% 

 

40 – 55% 

 

55 – 70% 

 

70 – 85% 

 

85 – 

100% 
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Převod výsledků zkoušek, vyjádřených procentními body, na známku je uveden v tabulce, 

přičemž platí, že: 

• žák získá známku 5 – nedostatečný, pokud je jeho výsledek nižší, než je hranice úspěšnosti 

zkoušky; 

• hranice úspěšnosti zkoušky představuje dolní mez bodového intervalu pro udělení známky 

4 – dostatečný, a její hodnota se do intervalu pro tuto známku započítává;  

• dolní hranice bodových intervalů pro udělení známek 3 – dobrý, 2 - chvalitebný a 1 – 

výborný se do těchto intervalů nezapočítává;  

• horní hranice bodového intervalu pro udělení příslušné známky se do tohoto intervalu 

započítává; 

 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem 21.března 2018                                          Mgr. Pavel Caitaml- ředitel školy 

 

 

 

 


