
PROFILOVÁ  ČÁST  MATURITNÍ ZKOUŠKY 

písemné zkoušky z A, Fr, N a Šp ve třídách 4.B, 4.C a V8.G 

V pondělí 15. dubna 2019 (anglický jazyk) v úterý 16. dubna 2019 (německý a španělský 

jazyk) vykonají všichni přihlášení žáci v rámci profilové části MZ písemnou zkoušku z jazyků 

(pokud nemají profilovou zkoušku z jazyka nahrazenou certifikátem). Žáci se shromáždí v 

příslušných třídách (viz. připojený seznam) v 7,55 hod.; vlastní zkouška začne bezprostředně po 

nezbytných administrativních úkonech, tj. přibližně v 8,05 hod.  

Na vypracování zkoušky z anglického jazyka mají žáci 120 minut čistého času, 

z ostatních jazyků 90 minut čistého času (údaj bude zapsaný na tabuli). Zadavatelé jsou 

zpravidla neaprobovaní učitelé, zejména ti, kteří v uvedené době mají ve třídách výuku, nebo 

kolegové ze suplovací služby (pokud nemají jiné povinnosti v souvislosti se souběžně konanými 

přijímacími zkouškami). 

Žáci budou rozsazeni podle zasedacího pořádku (v každé lavici vždy jeden maturant); během 

práce mohou mít na stolku pouze psací potřeby, láhev s pitím (nikoli jídlo), maximálně 

talisman. Zbylé věci (včetně vypnutých mobilních telefonů a dalších prostředků datové 

komunikace) budou odloženy v  rohu místnosti. Použití mobilního telefonu a dalších 

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

školního řádu. V průběhu práce žák smí opustit učebnu pouze ve výjimečných případech a to na 

dobu nezbytně nutnou, mimo čas přestávek mezi vyučovacími hodinami. Učebnu smí opustit 

vždy pouze jeden žák. Vyučující konající dozor zapíše dobu odchodu a příchodu žáka do 

maturitního protokolu do sloupce Poznámka. 

Zadávající učitelé se shromáždí v 7,45 hod. v  ředitelně ke krátké instruktáži a převzetí 

všech materiálů.  

Po skončení práce dozírající učitel vybere záznamové archy i testové sešity a společně 

s maturitní dokumentací vše odevzdá v ředitelně. 

Všichni studenti, kteří nekonají písemnou zkoušku z cizího jazyka, mají v pondělí 

15.04.2019 1–3. vyučovací hodinu volno, v úterý 16.04.2019 jim pak odpadá výuka 1–2. 

vyučovací hodinu. Po napsání práce bude po oba dny výuka pro všechny studenty tříd 4.B, 

4.C a V8.G   pokračovat v plném rozsahu, tj. v pondělí 15.04.2019 od 4. vyučovací hodiny a 

v úterý 16.04.2019 od 3. vyučovací hodiny. Přimlouvám se pouze u vyučujících v těchto 

dnech, aby s ohledem na aktuální psychický stav maturantů–jazykářů nastolili spíše 

mírnější režim. 

Součástí tohoto pokynu jsou seznamy žáků podle přidělení do jednotlivých učeben. 

Za obsazené učebny budou stanoveny náhradní prostory. 

 

Prosím všechny vyučující, aby dbali na zvýšenou kázeň v blízkosti maturitních 

tříd. 



 

Pondělí 15. 04. 2019 – anglický jazyk 

 1.hodina 2.hodina 3.hodina 

učebna 4.B Vo Cr Cy 

 

  

 

Úterý 16. 04. 2019  –  německý a španělský jazyk 

 1.hodina 2.hodina 

učebna 4.B 

němčina 
Va Vo 

učebna 4.C 

španělština 
Fo Ng 

 

Poznámka k dozorům:  

 Obsazování hodin je vedeno snahou, aby skóre odpadnutých a „odhlídaných“ hodin bylo 

vyrovnané. V den konání písemných zkoušek bude i dozor nad žáky, a to i ve třídě, v níž vyučující 

běžně nevyučuje, považován za přímou pedagogickou činnost, tj. nebude mít případný záporný 

vliv na týdenní bilanci přespočetných hodin. To však za předpokladu, že vyučující odučí nebo 

„oddozoruje“ svůj počet pravidelných čtvrtečních, pátečních resp. pondělních hodin daných 

rozvrhem. Hodina nad rámec denního úvazku strávená dozorem nemůže být považována za 

přespočetnou. 



Pondělí 15. 04. 2019 – anglický jazyk 

Učebna 4.B: anglický jazyk 
 

1.   Staňková Kateřina  4.B   

2.   Švárová Jana 4.B  

3.   Volková Šárka  4.B  

4.   Dynda Matěj  4.C  

5.   Hálová Aneta  4.C    

6.   Košková Lucie  4.C   

7.   Moravec Vojtěch  4.C   

8.   Mošnička Michal  4.C  

9.   Pechová Sandra  4.C  

10. Ray Marian  4.C  

11. Janda Vít  V8.G  

12. Kabíčková Kateřina V8.G  

13. Kraus Adam  V8.G   

14. Mikula Jakub  V8.G  

15. Smržová Adéla  V8.G  

16. Veselý Jan  V8.G  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úterý 16. 04. 2019 – německý a španělský jazyk 

 

Učebna 4.B:  německý jazyk  
 

1.   Polednová Markéta  4.B  

2.   Havrlantová Marie  4.C  

3.   Chabrová Anna  4.C  

4.   Jakšič Marek  4.C  

5.   Moravcová Johana  4.C   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebna 4.C: španělský jazyk 

 

 1.   Böhm Erik  4.B   

 2.   Chladová Tereza  4.B  

 3.   Jandová Kateřina  4.B  

 4.   Křemenová Martina  4.B  

 5.   Mrázek Jan  4.B  

 6.   Samcová Tereza  4.B  

 7.   Ševčíková Ema  4.C  

 8.   Šobr Zdeněk  4.C  

 9.   Vaňková Tereza  4.C  

10.   Nováková Věra  V8.G  

11.   Rudová Anna  V8.G  

12.   Smažík Tomáš  V8.G  

 

 

 

 

 

 



Nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka 

Uvedení žáci nebudou konat profilovou zkoušku 

z cizího jazyka.    

Böhm Erik  4.B  (anglický jazyk) 

Galia Martin  4.B  (anglický jazyk) 

Hes Jakub  4.B  (anglický jazyk) 

Hes Jan  4.B  (anglický jazyk) 

Kulhavá Eliška  4.B  (německý jazyk)  

Papežová Monika  4.B  (německý jazyk) 

Staňková Kateřina  4.B  (německý jazyk) 

Svoboda Vojtěch  4.B  (anglický jazyk)  

Vlasatá Zuzana  4.B  (anglický jazyk) 

Vondruška Jan  4.B  (německý jazyk)   

Zemanová Veronika  4.B  (německý jazyk) 

Dušková Anna  4.C  (německý jazyk) 

Dvořáková Anna  4.C  (německý jazyk)  

Havránková Lucie  4.C  (německý jazyk)  

Chabrová Anna  4.C  (anglický jazyk)    

Jakšič Marek  4.C  (anglický jazyk)   

Košková Lucie  4.C  (německý jazyk)  

Mikeš Marian  4.C  (německý jazyk)  

Moravec Vojtěch  4.C  (německý jazyk)  

Pekárková Barbora  4.C  (španělský jazyk)  

Rybín Jan  4.C  (anglický jazyk)   

Šatná Barbora  4.C  (německý jazyk)  

Šedivá Denisa  4.C  (německý jazyk)  

Ševčíková Ema  4.C  (anglický jazyk)   



Zywczoková Anežka  4.C  (německý jazyk)  

Čekal Petr  V8.G  (anglický jazyk) 

Jirková Alena  V8.G  (anglický jazyk) 

Kabíčková Kateřina  V8.G  (francouzský jazyk) 

Kajnar Karel  V8.G  (anglický jazyk)   

Krausová Eliška  V8.G  (francouzský jazyk)  

Nováková Věra  V8.G  (anglický jazyk)   

Poduška Pavel  V8.G  (anglický jazyk)  

Příplata Marek  V8.G  (anglický jazyk)   

Rudová Anna  V8.G  (anglický jazyk)  

Říha Jan  V8.G  (anglický jazyk)   

Šustr Dominik  V8.G  (anglický jazyk)  

Troják Benedikt  V8.G  (anglický jazyk)   

Zelinková Zuzana  V8.G  (francouzský jazyk)  


