
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace 

Organizační zabezpečení přijímacích zkoušek dne 12. 4. a 13. 4. 2022 

Obecné pokyny: 

K předání zkušební dokumentace se zadavatel dostaví 20 min. před zahájením administrace do zasedací místnosti. 

Zadavatel převezme od ředitele školy jednu sadu náhradních psacích a rýsovacích potřeb.  

Balíček předaný ředitelem školy může být otevřen až na učebně při zahájení zkoušky. Po převzetí balíčku zadavatel přímo odchází na učebnu. 

Žáci budou sedět za sebou v zákrytu. Uchazeči s uzpůsobenými podmínkami mají možnost opustit během konání testu učebnu a opět se do ní vrátit. Zadavatel 

zajistí spuštění hodin na PC. Při konání testu z matematiky mohou využít volně orazítkovaných papírů pro poznámky a pomocné výpočty. 

Uchazeči bez uzpůsobených podmínek mohou opustit místnost v průběhu testu a vrátit se pouze za předpokladu, že k tomu dostali svolením ředitele školy nebo od 

zadávajícího učitele, který individuálně posoudí zdravotní stav uchazeče.  

Po skončení přijímacích zkoušek odevzdají zadavatelé zkušební dokumentaci a povolené pomůcky řediteli školy. 

 

Zadávající z matematiky spustí na PC hodiny. 

 

Povolené pomůcky: 

Český jazyk a literatura:  modře nebo černě píšící propisovací tužka, barevné tužky nebo fixy na poznámky nebo podtržení v testovém sešitě (psací potřeby 

nesmí propíjet, nesmí být gumovatelné nebo slabě píšící) 

 

Matematika:  modře nebo černě píšící propisovací tužka, barevné tužky nebo fixy na poznámky nebo podtržení v testovém sešitě (psací potřeby 

nesmí propíjet, nesmí být gumovatelné nebo slabě píšící), rýsovací potřeby ((pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka). Není 

dovoleno používat kalkulačku 

 

 

Vypracovala: Horáková Věra 

Dne: 1.4.2022 



Rozvrh učeben: 
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Dozor na chodbě :  

1. Patro: Markovičová Martina (po dobu konání zkoušek) 

2. Patro: Otto Marcela (po dobu konání zkoušek) 

 



 

 

Dozor 1. patro:  Otto Marcela (po dobu konání zkoušek) 

Dozor 2. patro: :  Dvořáková Veronika (po dobu konání zkoušek) 

 


