Střední průmyslová škola,
střední odborná škola a střední odborné učiliště,
Nové Město nad Metují, Školní 1377
HARMONOGRAM
maturitní zkoušky pro školní rok 2017 - 2018
studijního oboru
64-41-L/51 Podnikání
třída NDE2
Maturitní zkouška studijního oboru se skládá ze dvou částí.
1. Ze společné části, která obsahuje ústní zkoušky, didaktické testy a písemné práce z předmětů český jazyk
a literatura a volitelného předmětu. Žáci měli možnost volby z předmětů anglický jazyk a matematika.
2. Z profilové části, která obsahuje ústní zkoušky a praktickou zkoušku z odborných předmětů.
ČASOVÝ PLÁN MATURITNÍ ZKOUŠKY
a)
b)

c)
d)

praktická zkouška z odborných předmětů
písemná zkouška a didaktický test společné části:
- Český jazyk – písemná práce
- Anglický jazyk – písemná práce
- Matematika
- Český jazyk - didaktický test
- Anglický jazyk – didaktický test
studijní volno
ústní zkouška společné a profilové části

10. 5. - 11. 5. 2018
11. 4. 2018
2. 5. 2018
2. 5. 2018
3. 5. 2018
4. 5. 2018
14. 5. - 18. 5. 2018
21. 5. - 25. 5. 2018

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
Praktická maturitní zkouška se koná dle rozpisu ve dnech 10. 5. – 11. 5. 2018 vždy od 7:45 hod. v učebnách školy
ul. Školní 1377, č. 201 a 202 a doba konání zkoušky v každém dni je 4,5 hodiny čistého času.
Zabezpečení praktické zkoušky
Zadání praktické zkoušky vypracují: Mgr. Zdeněk Stuchlík – informační a komunikační technologie,
Ing. Stanislava Hofmanová – písemná a elektronická komunikace,
Ing. Lubomír Andrle – účetnictví (souvislý účetní příklad).
Jmenovaní zajistí projednání na předmětových komisích odborných předmětů.
T: 30. 4. 2018
Vypracované zadání předloží ke schválení řediteli školy.
T: 4. 5. 2018
ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI
Žáci se shromáždí dne 21. 5. 2018 v učebně E3 v 7:15 hod. Učebna E3 bude zároveň sloužit jako společenská
místnost pro čekání zkoušených a pro jejich občerstvení. Po slavnostním zahájení v 7:30 hod. v učebně D2 začnou
od 7:45 hod. vlastní zkoušky.
POČET ŽÁKŮ
V letošním školním roce se k maturitním zkouškám přihlásilo 17 žáků. Žáci budou konat maturitní zkoušku
z těchto předmětů:
17 žáků
z českého jazyka a literatury,
17 žáků
z ekonomiky podniku,
17 žáků
z účetnictví a daňové evidence,
17 žáků
z praktické zkoušky z odborných předmětů,
13 žáků
z anglického jazyka,
4 žáci
z matematiky.

PŘÍPRAVA MATURITNÍCH TÉMAT





Předmět
český jazyk a literatura
ekonomika podniku
účetnictví a daňová evidence
anglický jazyk

Zodpovídá
Mgr. Eva Cohornová
Ing. Lubomír Andrle
Ing. Lubomír Andrle
Mgr. Naděžda Bínová

Maturitní témata mimo cizích jazyků byla po projednání v předmětových komisích předložena řediteli SPŠ, SOŠ
a SOU ke schválení a následně uveřejněna na webu školy.
T: 27. 9. 2017
Z: předsedové předm. komisí
MATURITNÍ KOMISE
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:

Ing. Karel Vykopal
Ing. Stanislava Hofmanová
Ing. Lubomír Andrle

Předmět
Český jazyk a literatura
Ekonomika podniku
Účetnictví a daňová evidence
Anglický jazyk
Praktická zkouška z odborných předmětů

Zkoušející
Přísedící
Mgr. Eva Cohornová
Mgr. Iveta Potočková
Ing. Lubomír Andrle
Ing. Stanislava Hofmanová
Ing. Lubomír Andrle
Ing. Stanislava Hofmanová
Mgr. Naděžda Bínová
Mgr. Eva Alexanderová
Ing. Lubomír Andrle, Ing. Stanislava Hofmanová,
Mgr. Zdeněk Stuchlík

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK
1) Třídní učitel připraví:
 uzavřené katalogové listy třídy,
 pomocné maturitní protokoly,
 pro předsedu maturitní komise desky, do kterých vloží pomocné maturitní protokoly, pracovní listy
z ČJ a cizích jazyků a maturitní témata profilových předmětů,
 pro místopředsedu a pro třídního učitele desky, do kterých vloží pomocné maturitní protokoly
a maturitní témata profilových předmětů,
 tiskopisy maturitních protokolů,
 sáčky s čísly 1–30.
Z: Ing. Lubomír Andrle
2) Klasifikační porada se bude konat ve čtvrtek 26. 4. 2018.
Třídní kniha bude uzavřena v pondělí 30. 4. 2018.
Ukončení výuky a předání vysvědčení za poslední ročník bude v pondělí 30. 4. 2018.
Třídní knihu a katalogové listy odevzdá třídní učitel Ing. Lubomír Andrle do 16. 6. 2018.
3) Vhodnou výzdobu a úpravu učebny D2 zajistí třídní učitel Ing. Lubomír Andrle.
4) Slavnostní předání maturitních vysvědčení bude v pátek 1. 6. 2018 v 13:00 hod. ve školním restaurantu
SPŠ, SOŠ a SOU Pyramida.
Nové Město nad Metují 10. února 2018

…………………………..
Schválil:

Ing. Jaromír Holeček
ředitel SPŠ, SOŠ a SOU

………………………
Vypracoval:

Mgr. Eva Alexanderová
zástupce ředitele SPŠ, SOŠ a SOU

