
 Písemná maturitní zkouška   

z francouzského jazyka a literatury ve třídě  5.A 

pondělí  14.5. 2018 

Písemná maturitní zkouška proběhne v pondělí  14.5. 2018 v době od 8:00 do cca 

12:30 hod. v učebnách 4.B a 4.C. Zkoušku koná 22 žáků.  Všichni studenti se 

shromáždí v 8:00 hod. v učebnách dle připojeného seznamu, proběhne společné 

vyplnění dokumentace a rozdání témat. Po vyplnění nezbytné dokumentace a rozdání 

témat mají žáci 20 minut na jejich přečtení a výběr. Číslo zvoleného tématu 

maturanti nesdělují, ale hned po výběru tématu začnou podle svého uvážení pracovat. 

Od tohoto momentu se počítá čistý časový limit, který činí 4 hod. (240 min.). Poslední 

dozor po skončení předepsané doby vybere všechny práce, překontroluje úplnost, 

zalepení rohů, očíslování stránek a sešití všech listů. Koncept a zadání si žáci 

mohou ponechat. Poslední dozor rovněž odpovídá za odevzdání všech prací ve 

stanoveném čase a jejich doručení do ředitelny. Doba odevzdání se nezapisuje na 

přebal práce, ale pouze do maturitního protokolu.  

 Připomínám, že během práce mohou mít studenti na stolku pouze psací 

potřeby, svačinu, popř. talisman. Zbylé věci (včetně vypnutých mobilních telefonů) 

budou srovnány v rohu místnosti. Použití mobilního telefonu a dalších prostředků 

datové komunikace je považováno za zvlášť hrubé porušení pokynů k MZ i 

školního řádu. Při opuštění učebny žák odloží práci na katedru, dozírající zapíše do 

protokolu čas odchodu i příchodu.   

 

Zadávající se dostaví vždy 30 minut před začátkem zkoušky 

do ředitelny školy, kde si vyzvednou témata a seznámí se s jejich obsahem. 
 

 

Dozory:  

 

učebna 1. hodina  2. hodina  3. hodina  4. hodina   5. hodina 

 

4.B 
 

Le Le Pch* Rk Ln 

 

4.C 
 

Ln Ln Le Fo* Ce 

 

*   v rámci suplovací služby 

Odpolední vyučování  třídě 5.A odpadá. 

Náhradní prostory za obsazené učebny nejsou potřeba. 



Pondělí  14.5.2018 – písemná zkouška z francouzského jazyka a 

literatury (5.A) 

Učebna 4.B :  

1. Benda Jakub 

2. Cermanová Eliška 

3. Drdová Iveta 

4. Hornichová Zuzana 

5. Horváth Tobiáš 

6. Chudá Žaneta 

7. Janů Nikol 

8. Kačírková Josefína 

9. Kadlecová Štěpánka 

10. Kaun Lukáš 

11. Kropíková Karolína 

 

 

Učebna 4.C :  

1. Kršková Petra 

2. Kult Zdeněk 

3. Marcolla Jakub 

4. Mašátová Helena 

5. Mrázková Simona 

6. Samec Petr 

7. Svoboda Šimon 

8. Voběrek Kryštof 

9. Žuková Erika 

10. Makovcová Olga 

11. Seemann Šimon 

 


