
  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace 

 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ PÍSEMNÉ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY  

 

TŘÍDA:   P2 

DATUM:   14. 5. 2018 

ČAS:    8:00 – 13:00 hod. 

Učebna:   6                                                 

 

Organizační pokyny: 

 

Praktická písemná maturitní zkouška se bude konat na učebně č. 6. TU zajistí seznam žáků na dveře 

s označením konání písemné praktické zkoušky. 

Před konáním maturitních zkoušek musí být studenti seznámeni s vyhláškou o ukončování studia č. 

177 ve znění vyhlášky 243/2017 Sb.  Musí být poučeni o možnosti odstoupení od vykonání 

praktické písemné maturitní zkoušky ze zdravotních důvodů, a dále o následcích nedovoleného 

počínání při konání písemné maturitní zkoušky. Nedovolené počínání si u MZ (používání 

nedovolených prostředků, opisování, bavení,…) je důvodem pro okamžité ukončení MZ žáka. 

Mobilní telefony musí být vypnuté. Studenti si zajistí občerstvení na celou dobu zkoušky. 

Povolenou pomůckou je kalkulátor bez grafického display a účtová osnova. 

 

Délka trvání zkoušky je 300 min. Zkouška je ukončena  nejpozději ve 13,00 hod. Pokud student 

ukončí práci dříve, může ji odevzdat a opustí místnost. Pokud student opouští místnost během 

zkoušky, dozorující učitel zapíše čas jeho odchodu a příchodu. Po příchodu pokračuje ve 

vypracování zadání praktické zkoušky. Studenti postupují dle pokynů vyučujícího.  

 

Stanovené úkoly: 

Příprava protokolu pro PMZ:  Mgr. Jiří Pokorný 

 

Příprava podkladů pro PMZ:  Ing. Miroslav Šrůtka 

(obálky se zadáním praktické zkoušky a volnými papíry, všechny papíry orazítkovat) 

 

Oprava písemných prací:  Ing. Miroslav Šrůtka 

Termín opravy písemných prací:  18.5.2018 

Rozpis dozorů u písemných maturitních zkoušek P2 

 

Čas Dozor 

 Učebna č. 6 

8:00 –   8:50 Cabalová Zuzana 

8:50 –   9:40 Sedláková Iva 

9:40  – 10:35 Bednaříková Hana 

10:35 – 11:20 Svoboda Jan 

11:20 – 11:50 Jaborníková Renata 

11:50 – 12:35 Markovičová Martina 

12:35 – 13:00 Chadimová Marie 

 

 

Dne: 26.4.2018 

Vypracovala: Horáková Věra 

 



Střední odborná škola a Střední odborná učiliště Hustopeče, příspěvková organizace 

 

 

Praktická zkouška z účetnictví 

  

  

Místnost:    8 

 

Třída:    P2 - Podnikání 

 

Termín:    pondělí 14. 5. 2018 

 

Čas:   8:00 – 13:00 

 

 

  

 

Studenti: 

  Petlák Daniel 
 


