
Přijímací zkoušky, maturitní zkoušky – program výuky 

Níže uvádím přehled akcí, které se týkají přijímacích a maturitních zkoušek.  

Středa  10. 4. 2019 
MZ – PP z ČJL (102 žáků 4. Ročníku - začátek administrace 12:30 hod.) 

 Výuka 4. ročníku odpadá, pro ostatní dle rozvrhu a suplování bude 
ukončena po 4. vyučovací hodině. 
 

 
Čtvrtek  11. 4. 2019 
MZ – PP z AJ (75 žáků – začátek administrace 8:00 hod) 
MZ – PP z NJ (2 žáci – začátek administrace 10:00 hod.) 
MZ – PP z RJ (2 žáci – začátek administrace 12:30 hod.) 

 4. ročník píše, kdo nepíše studijní volno (konzultace) 

 O1-O4 – výuka dle rozvrhu a suplování 1. - 4. hodina bez stěhování  
ve 2.patře 

 1.–3. ročník – kino HUTNÍK od 9 hodin – filmové představení – 
Bohemian Rhapsody (výběr filmu dle ankety). Vstupné 70Kč vyberou 
TU nejpozději do středy 3.4.2019. Ti, co nepůjdou – neplatí! 

 
 
Pátek – 12. 4. 2019 ředitelské volno 
PZK – čtyřleté 1. termín (76 žáků v 6 učebnách přízemí – začátek administrace 
8:30 hod.) 
MZ – PP z ANJ – profilová část (25 žáků – od 9 hod. ve 2. patře) 
 
 
Pondělí 15. 4.2019 
PZK – čtyřleté 2. termín (79 žáků v 6 učebnách přízemí – začátek administrace 
8:30 hod.) 

 O1-O4 – výuka dle rozvrhu a suplování 1.-4. hodina bez stěhování  
ve 2. patře 

 Kino Sokol – Don Quijote – divadelní projekt ČJL 
o Od 9:00 – 2.A+2.B+2.C+3.A+3.B+3.C+O7+4.A+4.B 
o Od 11:00 – 1.A+1.B+1.C+O5+O6+4.C+O8 

Vstupné 65Kč vyberou  TU nejpozději do středy 3.4.2019. Ti, co 
nepůjdou – neplatí! 

 
 
 
 
 



 
Úterý 16. 4. 2019 
PZK – osmileté 1. termín (130 žáků v 10 učebnách přízemí a suterénu – začátek 
administrace 8:30 hod.) 

 O1-O4 – výuka dle rozvrhu a suplování 1.-4. hodina bez stěhování  
ve 2. patře 

 Divadélko u Zvonu – 3+1 pro Erbena – divadelní představení 
o Od 8:30 – 1.A+1.B+1.C+O5 
o Od 10:30 – 2.A+2.B+2.C+O6 

Vstupné 70 Kč vyberou TU nejpozději do středy 3. 4. 2019. Ti, co 
nepůjdou – neplatí! 

 3. ročník – výuka dle rozvrhu a suplování 1.-4. hodina v 1. patře bez 
stěhování – lze organizovat pro 3. ročník třídní akce!!! 

 4. ročník – samostudium – do školy nejdou  
 
Středa – 17. 4. 2019 - ředitelské volno 
PZK – osmileté 2. termín (79 žáků v 6 učebnách přízemí – začátek administrace 
8:30 hod.) 
Uzavření klasifikace pro 4. ročník za 2. pololetí 2018/2019 
 
 
Čtvrtek, pátek 18.-19. 4. 2019 – Velikonoční prázdniny 
Pondělí 22. 4. 2019 – Velikonoční pondělí 
 
Úterý 23. 4. 2019 – zápis klasifikace 4. ročníku za 2. pololetí do Bakalářů 
Středa 24. 4. 2019 – pololetní porada pro 4. ročník 
Pátek 26. 4. 2019 – Majáles 2019 + vydávání vysvědčení 4. ročníku 
 
 
Čtvrtek 2. 5. 2019 
MZ – DT M (23 žáků – začátek administrace 8:00 hod.) 
MZ – DT AJ (75 žáků – začátek administrace 13:00 hod.) 

 Výuka dle rozvrhu a suplování bude končit po 4. vyučovací hodině. 
 
Pátek – 3. 5. 2019 - ředitelské volno 
MZ – DT ČJ (102 žáků – začátek administrace 8:00 hod.) 
MZ – DT NJ (2 žáci – začátek administrace 11:20 hod.) 
MZ – DT RJ (2 žáci – začátek administrace 14:00 hod.) 
 
Pondělí 6. 5. 2019 
MZ – DT M+ (jsme spádová škola - ?? žáků – začátek administrace 10:00 hod.) 

 Normální výuka s možným omezením 
 



Pondělí 13. 5. 2019 
PZK –1. náhradní termín (?? žáků – začátek administrace 8:30 hod.) 

 Normální výuka s možným omezením 
 
Úterý 14. 5. 2019 
PZK –2. náhradní termín (?? žáků – začátek administrace 8:30 hod.) 

 Normální výuka s možným omezením 
 
20.-24. 5. 2019 MZ – ústní zkoušky tříd 4.B+O8 

 Maturitní rozvrh 
 
27.-31. 5. 2019 MZ – ústní zkoušky tříd 4.A+4.C 

 Maturitní rozvrh 
 


