
 

 

OZ - MZ JARO 2022 (didaktické maturitní testy) 
Středa 27. 4. 2022 v 9.35 hodin v kinosále: 

Proběhne porada všech zadavatelů. Zadavatelé si vytisknou a budou mít k dispozici podrobné metodiky k jed-

notlivým zkouškám podle jednotného zkušebního schématu.  

 

Pondělí 2. 5. 2022 

Ranní dozor u vchodu zajistí od 7.30 hodin Ing. Stavinoha + p. Zejda. Od 8.00 hodin proběhnou didaktické 

testy z matematiky = celkem 19 žáků ve třídách č. 101 (kinosál),  č. 102 a č. 104. 

Výuka tříd prvních, druhých a třetích ročníků z hlavní budovy bude probíhat pouze dopoledne podle rozvrhu 

- nejpozději však do 12.20 hodin. Odpolední výuka v hlavní budově bude zrušena z důvodů odpoledních di-

daktických testů z cizího jazyka.  

Od 13.00 hodin proběhnou didaktické testy z anglického jazyka. Maturující žáci se dostaví do školy nejpoz-

ději v 12.45 hodin. Maturitní třídy jsou rozmístěny v dostatečné vzdálenosti od sebe od prvního až do čtvr-

tého patra hlavní budovy. Zvonění v budově bude vypnuto od 8.00 hodin celý den. 

 

Úterý 3. 5. 2022 

Dozor u vchodu od 7.30 hodin zajistí Ing. Hrubcová Pečenková + p. Křenek. Maturitní zkouška ČJL-DT pro-

běhne od 8.00 hodin v čase uvedeném v rozpisu zkoušky. Sraz žáků v hlavní budově bude nejpozději 

v 7.45 hodin v učebnách dle rozpisu na nástěnce v přízemí nebo na maturitních učebnách. Zvonění v budově 

bude vypnuto od 8.00 hodin do 11.10 hodin. 

Výuka tříd prvních, druhých a třetích ročníků z hlavní budovy bude probíhat až od 3. vyučovací hodiny 

právě z důvodu konání maturitní zkoušky. Výuka v učebně č. 104, č. 102 a č. 101 bude možná až od 11.35 

hodin po ukončení maturitní zkoušky. 

 

Středa 4. 5. 2022 

Proběhne od 8:00 hodin didaktický test MAT-DT rozšiřující (přihlášen je jen jeden žák). Žák se dostaví 

v 7.45 hodin do učebny č. 101 (kinosál).  

Výuka v hlavní budově bude probíhat bez omezení podle obvyklého rozvrhu. Zvonění v budově bude vypnuto 

od 8:00 hodin do 10:50 hodin. Výuka musí probíhat s ohledem na ještě probíhající maturitní zkoušku. Zacho-

vání klidu v prostoru kolem kinosálu je nutností.  

Následuje podrobný rozpis jednotlivých zkoušek. 
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