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TERMÍNY KONÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ MZ 2018
Termín didaktických testů a písemných prací společné části MZ – jarní termín:
11. dubna 2018 – písemná práce z jazyka českého a literatury a písemná práce z cizího jazyka
(všichni žáci přihlášení k MZ – jaro 2018).
2. až 9. května 2018 – didaktické testy a písemné práce
(přihlášení žáci dostanou z IS Certis e-pozvánku).

Praktická zkouška z odborných předmětů:
25. až 26. dubna 2018 – PROV – Obchodník (písemná a ústní forma) – OB 4.
25. dubna 2018 – PROV – Nábytkářská a dřevařská výroba (písemná forma) - OB 4. (sk. NV)
25. až 26. dubna 2018 – PROV – Strojírenství (písemná forma) - SEZ 4.
25. dubna 2018 – PROV – Podnikání NA 2. (příp. NB 2. z předchozích ročníků)
28. května 2018 – obhajoba mat. práce – Stavebnictví (formou prezentace) – S 4.
Maturanti z předchozích ročníků konají praktickou zkoušku ve stejné dny s třídou stejného nebo
příbuzného oboru vzdělání.

Ústní zkoušky společné části (CJL, CJ) a profilové zkoušky:
Zkušební místo – Gen. Krátkého 30:
21. až 25. května 2018 – OB 4., NA 2. (příp. NB 2. – žáci z min. let)
Zkušební místo – Bulharská 8:
21. až 25. května 2018 – SEZ 4.
28. května až 1. června 2018 – S 4.
Maturanti z předchozích ročníků konají ústní zkoušku společné části či profilovou zkoušku s třídou
stejného nebo příbuzného oboru vzdělání podle předem připraveného rozpisu.
Aktuální informace a konkrétní rozpisy žáků k maturitní zkoušce budou zveřejňovány na veřejně
přístupném místě ve škole – maturitní nástěnce v budově na ul. Gen. Krátkého 30 i v budově na ul.
Bulharské (2. podlaží) a způsobem umožňujícím dálkový přístup – na webových stránkách školy
(www.sszts.cz) – v záložce „Studium“ – „Maturity“.
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