Maturitní zkoušky, maturitní ples, přihlášky na VŠ
Přihlášky k maturitním zkouškám
Ples školy
Podání přihlášek na VŠ
Předání seznamů literárních děl žáků řediteli
školy
Praktická profilová maturitní zkouška
Volno na přípravu k maturitní zkoušce
Praktická profilová maturitní zkouška –
podzimní termín

do 01. 12. 2017 pá (řediteli školy)
bude upřesněn
www.vysokeskoly.com
do 30. 03. 2018 pá
18. – 19. 04. 2018 od 7:30 st - čt
14. - 18. 05. 2018 po - pá
Bude upřesněno

Společná část maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce
www.novamaturita.cz
(viz jednotné zadávací schéma)
www.sosnejdek.cz
Uvolnění výsledků didakt. testů
Bude upřesněno
Ústní společná a profilová část maturitní
21. – 24. 05. 2018 po - čt
zkoušky
(bude upřesněno)
Předání seznamů literárních děl žáků řediteli
do 25. 06. 2018 pá
školy – podzimní termín
Přihlášky k maturitním zkouškám - podzimní
do 25. 06. 2018 pá
termín
Didaktické testy a písemné práce – podzimní
www.novamaturita.cz
termín
www.sosnejdek.cz
(viz jednotné zadávací schéma)
Ústní společná a profilová část maturitní
bude upřesněno
zkoušky
Organizační zajištění závěrečných zkoušek jednotlivých učebních oborů 2017/2018
23-51-E/01

strojírenské práce, třída S3.S, TU – Jiří Malý

Závěrečná pedagog. rada 3. ročníků dne 23. 5. (středa) 2018 od 14:30 hodin OP St. Role – K. Vary
Vydávání ročníkového vysvědčení 1.6. (pátek) 2018
 8:00 – 8:15 hodin
Písemná zkouška z odborných předmětů dne 1. 6. (pátek) 2018
 8:15 – 8:30 hodin - zadávání práce a volba jednoho ze tří témat
 8:30 – 12:30 hodin - zahájení a ukončení práce
Praktická zkouška ve dnech 4. ÷ 6. 6. (pondělí - středa) 2018, OP Metalis
 od 7:00 hodin
Volno na přípravu od 7. 6. do 12. 6. (čtvrtek- úterý) 2018
Ústní závěrečná zkouška dne 13. 6. (středa) 2018
 7:45 – 8:00 hodin – slavnostní zahájení ústní části závěrečné zkoušky
 8:00 – první losování otázky, dále dle rozpisu žáků
Slavnostní vyřazení 23. 6. 2018 (pátek) kinosál Nejdek
 od 10.00 hodin
23-52-H/01 nástrojař, třída N3., TU – Jiří Malý
Závěrečná pedagog. rada 3. ročníků dne 23. 5. (středa) 2018 od 14:30 hodin OP St. Role – K. Vary
Vydávání ročníkového vysvědčení 1.6. (pátek) 2018
 8:00 – 8:15 hodin
Písemná zkouška z odborných předmětů dne 1. 6. (pátek) 2018
 8:15 – 8:30 hodin - zadávání práce a volba jednoho ze tří témat

 8:30 – 12:30 hodin - zahájení a ukončení práce
Praktická zkouška ve dnech 6. ÷ 8. 6. (středa – pátek) 2018, OP Metalis
 od 7:00 hodin
Volno na přípravu od 4.- 5. 6. ( pondělí, úterý) a 11.- 12. 6. (pondělí, úterý) 2018
Ústní závěrečná zkouška dne 13. 6. (středa) 2018
 7:45 – 8:00 hodin – slavnostní zahájení ústní části závěrečné zkoušky
 10:15 – první losování otázky, dále dle rozpisu žáků
Slavnostní vyřazení 23. 6. 2018 (pátek) kinosál Nejdek
 od 10.00 hodin
65-51-E/01 stravovací a ubytovací služby, třída S3.A, TU - Hana Petričičová
S3.S, TU – Jiří Malý
Závěrečná pedagog. rada 3. ročníků dne 23. 5. (středa) 2018 od 14:30 hodin OP St. Role – K. Vary
Losování témat praktické zkoušky a normování S3.A, S3.S 31.5. (čtvrtek) 2018 OP St. Rolejídelna
 8:00 hod. - 12:00 hodin
Vydávání ročníkového vysvědčení 1.6. (pátek) 2018
 8:00 – 8:15 hodin
Písemná zkouška z odborných předmětů dne 1. 6. (pátek) 2018
 8:15 – 8:30 hodin - zadávání práce a volba jednoho ze tří témat
 8:30 – 12:30 hodin - zahájení a ukončení práce
Praktická zkouška ve dnech od 4.6. (pondělí) do 12. 6. (úterý) 2018 OP St. Role – cvičná kuchyně
- dle rozpisu
 od 7:00 hodin
Volno na přípravu od 13.6. (středa) do 18.6. (pondělí) 2018
Ústní závěrečná zkouška : 19. 6. (úterý) 2018 / S3.A, S3.S
 7:45 – 8:00 hodin – slavnostní zahájení ústní části závěrečné zkoušky
 8:00 – první losování otázky, dále dle rozpisu žáků
Slavnostní vyřazení 23. 6. 2018 (pátek) kinosál Nejdek
 od 10.00 hodin
Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

