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POKYN ŘEDITELE Č. 04/2021 
ze dne 4. dubna 2022 

 

Program oktáv v konci studia – maturitní kalendář 
 

Všem učitelům a žákům oktáv 

 

Úterý 26. dubna 

• 17:00 Uzavření klasifikace a absence pro 2. pololetí. Třídní učitelé exportují absenci do 

Evidence a zapíšou známky z chování. Je to rozhodující okamžik pro výpočet procenta 

absence rozhodného pro (ne)klasifikaci. (Účast ve výuce však bude sledována až do dne 

vydání vysvědčení za 2. pololetí.) Známky, které nebudou zapsány učitelem, budou 

generovány automaticky z průběžné klasifikace. 

Středa 27. dubna 

• 14:30 Klasifikační porada o oktávách. Neklasifikovaní žáci a žáci, kteří budou 

hodnoceni nedostatečnou, nemohou být připuštěni k maturitním zkouškám 

konaným po datu klasifikace (29. duben). (Již složené písemné zkoušky se jim 

započtou pro podzimní termín.) 

Pátek 29. dubna 

• První tři hodiny dle rozvrhu. 

• 10.55 – 11.40 Třídnická hodina – předání informací k organizaci maturit, předání 

vysvědčení. Tuto hodinu lze prodloužit dle potřeby. 

• 11.50 – 13.30 Rozloučení se spolužáky – poslední zvonění (viz samostatný pokyn). 

 

 

Písemné maturitní zkoušky 

 

Žáci mají povinnost se u každé zkoušky a testu prokázat platným občanským průkazem nebo 

pasem (dle pokynů zadavatele, maturitního komisaře a předsedy maturitní komise). Rozmístění 

žáků do učeben na jednotlivé písemné zkoušky bude zveřejněno vždy týden před konáním 

zkoušky na panelech u učebny 12 na budově A. Již nyní tam žáci najdou informace k písemným 

pracím z Čj a cizích jazyků. 

 

Úterý 12. dubna 

• 8:00 Profilová maturitní písemná zkouška z Čj (písemná část zkoušky – 173 žáků) 

• Termín pro odevzdání Pravidel českého pravopisu učitelům Čj ke kontrole je 5. dubna. 

Středa 13. dubna 

• 8:00 Profilová maturitní písemná zkouška z IG (písemná část zkoušky – 2 žáci) 

Úterý 19. dubna 

• 8:00 Profilová maturitní písemná zkouška z Aj (písemná část zkoušky – 168 žáků) 

• 11:00 Profilová maturitní písemná zkouška z Fj (písemná část zkoušky – 8 žáků) 

• 11:00 Profilová maturitní písemná zkouška z Šj (písemná část zkoušky – 3 žáci) 

• 11:00 Profilová maturitní písemná zkouška z Rj (písemná část zkoušky – 6 žáků) 

• 11:00 Profilová maturitní písemná zkouška z Nj (písemná část zkoušky – 15 žáků) 
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• Termín pro odevzdání slovníků učitelům cizích jazyků ke kontrole je 13. dubna. 

Středa 27. dubna 

• 8:00 Profilová maturitní písemná zkouška z M (písemná část zkoušky – 6 žáků)  

• Termín pro odevzdání kalkulaček a matematických tabulek učitelům M ke kontrole je 

pondělí 25. dubna. 

• 9:00 Profilová maturitní písemná zkouška z Dg (písemná část zkoušky – 9 žáků) 

Čtvrtek 28. dubna 

• 9:00 Profilová maturitní písemná zkouška z Ch (písemná část zkoušky – 22 žáků) 

 

 

Od 2. května začíná pro oktavány volno určené na složení písemných zkoušek a na přípravu na 

ústní maturitní zkoušky. 

 

Pondělí 2. května 

• 8:00 Společná část maturitní zkoušky M (didaktický test – 44 žáků) 

•  

• 13:00 Společná část maturitní zkoušky Aj (písemná práce – 117 žáků) 

Úterý 3. května 

• 8:00 Společná část maturitní zkoušky Čj (didaktický test – 173 žáků) 

Středa 4. května 

• 8:00 Společná část maturitní zkoušky M rozšiřující (didaktický test – 8 žáků) 

• 13:00 Společná část maturitní zkoušky Nj (didaktický test – 4 žáci) 

• 13:00 Společná část maturitní zkoušky Šj (didaktický test – 1 žák) 

• 13:00 Společná část maturitní zkoušky Rj (didaktický test – 4 žáci) 

• 13:00 Společná část maturitní zkoušky Fj (didaktický test – 2 žáci) 

Čtvrtek 5. května 

• 9:00 Profilová maturitní písemná zkouška z Bi (písemná zkouška – 44 žáků) 

Pátek 6. května  

• 8:00 Profilová maturitní písemná zkouška z F (písemná zkouška – 16 žáků) 

Pátek 13. května  

• 13:45 Maturitní komise 8.A – schválení a oznámení výsledků písemné části profilových 

zkoušek (v učebně 23) 

• 13:45 Maturitní komise 8.B – schválení a oznámení výsledků písemné části profilových 

zkoušek (v učebně 26) 

• 13:45 Maturitní komise 8.C – schválení a oznámení výsledků písemné části profilových 

zkoušek (v učebně 13) 

• 13:45 Maturitní komise 8.D – schválení a oznámení výsledků písemné části profilových 

zkoušek (v učebně 5) 

• 13:45 Maturitní komise 8.E – schválení a oznámení výsledků písemné části profilových 

zkoušek (v učebně 18) 

• 13:45 Maturitní komise 8.F – schválení a oznámení výsledků písemné části profilových 

zkoušek (v učebně 8) 

• 13:45 Maturitní komise 8.X – schválení a oznámení výsledků písemné části profilových 

zkoušek (v učebně 5) 

• Vyžadována přítomnost všech stálých členů maturitních komisí. 
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Ústní maturitní zkoušky 

 

Pondělí 16. až pátek 20. května 

• Ústní maturitní zkoušky žáků tříd 8.A, 8.D, 8.F, 8.X 

Pondělí 23. až pátek 27. května 

• Ústní maturitní zkoušky žáků tříd 8.B, 8.C, 8.E 

• Podrobný rozpis ústních maturit bude zveřejněn na nástěnkách a na webu nejpozději 10 

dnů před začátkem zkoušek. 

Středa 1. června 

• 16:30 Předávání maturitních vysvědčení (aula) – žáci tříd 8.A, 8.B (54 žáků) 

• 17:15 Předávání maturitních vysvědčení (aula) – žáci tříd 8.C, 8.D, 8.X (56) 

• 18:00 Předávání maturitních vysvědčení (aula) – žáci tříd 8.E, 8.F (57) 

 

Do dne předcházejícího dni vydání maturitního vysvědčení musejí mít žáci oktáv vráceny 

všechny knihy do školní knihovny a předanou šatnovou skříňku. 

 

Vrácení šatnové skříňky a klíče od ní vždy na vrátnici v čase 14:30 – 17:30. 

 

 

 

 

V Teplicích 4. dubna 2022       Bergman 
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