
 

Rozpis dodatečného zkoušení k hodnocení (D) a opravných zkoušek (O) za 

2.pololetí šk. roku 2017/2018 (není-li uvedeno jinak) 
 

V souladu s § 69 z.č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovuji následující termíny 

zkoušení a zkoušek takto: 

 

Poznámka: 

Číslo na začátku řádku udává číslo žáka ve třídním výkazu. Tento údaj najdete na každém 

vysvědčení, resp. výpisu vysvědčení. 

  

 

Úterý 28.8.2018   
MAT - od 8:00 hodin – č.53 – Rn+Ks 

3, 1.B    matematika (D)  

2,  O7     matematika (D) za celý školní rok 

34, O6    matematika (D) 

 

ANJ – od 8:00 hodin – č.18 – Hu+St 

26, 3.A   anglický jazyk (D)    

  

TEV  -  od 11:00 hodin – č.30 – Be+Pč+Tl 

19, 3.B    tělesná výchova (D) 

2, O7    tělesná výchova (D) za celý školní rok 

3, 1.B    tělesná výchova (D) 

 

 

Středa 29.8.2018   
FYZ - od 8:00 hodin – č.57 – Čá+Ks+Do 

34, O6    fyzika (D) 

2, O7    fyzika (D) za celý školní rok 

 

DEJ+SDEJ – od 8:00 hodin – č.16 – Kc+Bch 

3, 1.B     dějepis (D) 

26, 3.A   dějepis (D) 

18, 3.A   dějepis (D) 

24, 3.B    seminář z dějepisu (rozdílová zkouška za 3. ročník) 

 

 

Čtvrtek 30.8.2018 
NEJ  - od 8:00 hodin – č.35 – Ba+Lt 

24, 3.C    německý jazyk (D) 

34, O4    německý jazyk (D)  

 

ZEM - od 8:00 hodin – č.55 – Li+Tč 

34, O6    zeměpis (O) 

 
IVT – od 8:00 hodin – č.50 – Pe+Rn 

2, O7    informatika a výpočetní technika (D) za celý školní rok 

 

 

 

 



 

Pátek 31.8.2018 

CHE+SCHE+SBIO – od 8:00 hodin – č.14 – En+Ne+Kb 

23, O7     chemie (D)  

3, 1.B    chemie (D) 

19, 3.B    chemie (D)  

26, 3.A   chemie (D) 

2, O7    chemie (D) za celý školní rok 

32, O7    seminář z chemie (rozdílová zkouška za 3. ročník) 

10, 3.C    seminář z biologie (rozdílová zkouška za 3. ročník) 

 

K zahájení zkoušky se dostaví všichni žáci do uvedené učebny  

ve stanovený čas. Zkouška může mít více částí. 

 
3, 1.B – fyzika, biologie – termíny dodatečného zkoušení budou stanoveny v průběhu měsíce září 

2018. 

2, O7 – německý jazyk, základy společenských věd, dějepis, biologie, zeměpis – termíny 

dodatečného zkoušení budou stanoveny v průběhu měsíce září 2018. 

26, 3.A – biologie – termín dodatečného zkoušení bude stanoven v průběhu měsíce září 2018. 

7, 3.A – ruský jazyk – termín opravné zkoušky bude stanoven v průběhu měsíce září 2018. 

21, O6 – český jazyk a literatura – termín dodatečného zkoušení bude stanoven v průběhu měsíce 

září 2018. 

 

 

 

 

V Kladně dne 30.6.2018   RNDr. Milena Minaříková, ředitelka školy 


