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

2.pololetí šk. roku 2009/2010 (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 studenta ve třídním výkazu. Tento údaj najdete na 

každém vysvědčení, resp. výpisu vysvědčení. 

 

 

 

Čtvrtek  26.8.2010 
BIO - písemná část od 8,00 hodin – č.35 

7 1.A   biologie (O) – Sy+Cy+Ka – č.35 

30  O2   biologie (O) – Sy+Ka+Cy – č.35 

22 O7.A   biologie (D) – Sy+Ka – č.35 (za celý rok) 

 

RUJ - písemná část od 8,00 hodin – č.51 

31 1.B   ruský jazyk (O) – Mn+Vč+Pch – č.51 

 

SMAT - písemná část od 11,00 hodin – č.42 

26  3.C   seminář z matematiky (D) – Mn+Pt – č.42 

16 O7.A   seminář z matematiky (D) – Mn+Pt – č.42 (za celý rok) 

 

TEV - od 11,00 hodin – č.1 

18 2.A   tělesná výchova (D) – Be+Cy – č.1 

21 3.A   tělesná výchova (D) – Be+Cy – č.1 

18 O4.A   tělesná výchova (D) – Br+Be – č.1 

 

 

 

 

Pátek  27.8.2010 
FYZ - písemná část od 8,00 hodin – č.57 

10 1.B   fyzika (D) – Hš+Čá – č.57 

15 1.B   fyzika (D) – Hš+Čá – č.57 

15 2.A   fyzika (D) – Čá+Sch – č.57 

16 O7.A   fyzika (D) – Sch+Hš – č.57 (za celý rok) 

 

FRJ - písemná část od 8,00 hodin – č.18 

6  O5    francouzský jazyk (O) – Mn+Če+Hr – č.18 

 

DEJ – písemná část od 11,00 hodin – č.23 

16 O7.A    dějepis (D) – Chu+Kc – č.23 (za celý rok) 

22 O7.A     dějepis (D) – Chu+Kc – č.23  
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Pondělí   30.8.2010 
MAT - písemná část od 8,00 hodin - č.53 

31 1.B   matematika (O) – Ks+Pt+Mš – č.53 

15 2.A   matematika (D) – Mš+Ks – č.53 

16 O7.A   matematika (D) – Ks+Mš – č.53 (za celý rok) 

 

CHE – písemná část od 11,00 hodin – č.14 

11 O6.A   chemie (D) – Dv+Kb – č.14 

16 O7.A   chemie (D) – Kb+Dv – č.14 (za celý rok) 

 

SANJ – písemná část od 9,00 hodin – č.18 

11 3.A   seminář v anglickém jazyce (D) – Mu+Za – č.18 

 

 

 

úterý 31.8.2010 
KSV - písemná část od 8,00 hodin – č.42 

22 O7.A     kapitoly ze společenských věd (D) – Kt+Be – č.42 (za celý rok)  

 

ZSV - písemná část od 8,00 hodin – č.53 

16 O7.A    základy společenských věd (D) – Př+Pt – č.53 (za celý rok) 

 

ČJL - písemná část od 11,00 hodin – č.23 

22 O7.A     český jazyk (D) – Šr+Ru – č.23 

 

 

K písemné části zkoušky (pokud bude zadána) se dostaví všichni 

studenti do uvedené učebny ve stanovený čas. Místo a čas ústní části 

zkoušky bude upřesněno po absolvování písemné části zkoušky.  
 

 

 

 

V Kladně dne 26.7.2010   RNDr.Milena Minaříková, ředitelka školy 


