
třída PG4

datum předmět druh zk. čas učebna/y sk. počet učit

16.5. Základy polygrafie písemná zk. 12,30 - 16,30 uč. 303 sk1 16 BR, PL

16.5. Základy polygrafie písemná zk. 12,30 - 16,30 uč. 305 sk2 15 MS, CE

17.5. Počítačová grafika praktická zk. 12,30 - 16,30 uč. 303 sk1 16 BR, PL

17.5. Počítačová grafika praktická zk. 12,30 - 16,30 uč. 305 sk2 15 MS, CE

18.5. Obalová technika písemná zk. 12,30 - 16,30 uč. 403 výběr 16 PL, CE

19.5. Základy společenských věd písemná zk. 8,30 - 12,30 uč. 310 výběr 1 ME, PM

administrace 12,00 - 12,30

zkouška 12,45 - 16,00

třída SI4

datum předmět druh zk. čas učebna/y sk. počet učit

18.5. Matematika písemná zk. 10,40 - 13,10 uč. 406 výběr 1 KE, SL

19.5. Programování písemná zk. 12,30 - 15,30 uč. 313 sk PS 1 SE, SK

19.5. Základy společenských věd písemná zk. 8,30 - 12,30 uč. 310 výběr 1 ME, PM

administrace 12,00 - 12,30
zkouška 12,45 - 16,00

třída PSI4

datum předmět druh zk. čas učebna/y sk. počet učit

16.5. Informační a řídicí systémy praktická zk. 12,30 - 17,00 uč. 413 (411) sk PS 15 SK, SE

18.5. Operační systémy písemná zk. 12,30 - 16,30 uč. 418 sk PS 15 PD, KO

19.5. Programování písemná zk. 12,30 - 15,30 uč. 313 sk PS 2 SE, SK

19.5. Základy společenských věd písemná zk. 8,30 - 12,30 uč. 310 výběr 1 ME, PM

administrace 12,00 - 12,30

zkouška 12,45 - 16,00

Operační systémy

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

19.5. Aplikační software uč. 407 výběr ???? PO, PA

19.5. Aplikační software uč. 407 výběr ???? PO, PA

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY - SPRÁVA SÍTÍ / POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

19.5. Aplikační software uč. 407 výběr ???? PO, PA

17.5. Počítačové sítě praktická zk. 12,30 - 17,30
417                             
418                  
420

* Výuka se po dobu konání písemných a praktických zkoušek bude uskutečňovat pro 1. - 3. ročník dle stálého RH  od 7,10 - 11,20 
hodin;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
*11,20 bude pro všechny žáky výuka ukončena;                                                                                                                                          
*11,30 - 12,15 bude pro příslušné vyučující /angažovaní při PZ a PrZ MZ/ polední přestávka
*Další program se pro příslušné vyučující řídí níže uvedeným harmonogramem do 12,00 - příchod 4. ročníku dle rozdělovníku 
12,15 - 12,30 administrace12,30 - zahájení  zkoušek  / SI, PS, PG/
*Pokud chtějí žáci požádat o uznání některé zkoušky (např. ECDL), dostaví se k administraci zkoušky a dodají maturitní komisi 
kopii dokladu, který potvrzuje získání příslušných certifikátů, nebo výpis ze systému Waset.
*Žáci s PUP pro maturitní zkoušky mají právo na časové navýšení zkoušky podle příslušného doporučení
*K jednotlivým zkouškám se žáci dostaví včas, s platným dokladem totožnosti a psacími potřebami. 
*Pokud chtějí žáci požádat o uznání některé zkoušky, dostaví se k administraci zkoušky a dodají maturitní komisi kopii dokladu, 
který potvrzuje získání příslušných certifikátů /AJ - IT/ECDL/.
*Náhradní termín (v případě technických problémů) 20. 5. 2022
*Za řádné vyplnění maturitních tiskopisů zodpovídají jednotliví členové MK (místopředseda, zkoušející, přísedící)                                                      
*Počty žáků konající písemnou zk. z AS bude doplněn do 27.4. po závěrečném hodnocení ECDL

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

16.5.

SI4                 
z PSI4           
sk SI
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PD, KO, 
PA, PO

NA, PA, 
PD, KO

písemná zk. 12,30 - 16,30
417                             
418                  
420
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