
 PROFILOVÁ  ČÁST  MATURITNÍ ZKOUŠKY 

písemná zkouška z tělesné výchovy ve třídách 4.B a V8.G 

V úterý 16. dubna 2019 vykonají všichni přihlášení žáci v rámci profilové části MZ 

písemnou zkoušku z tělesné výchovy. Zkouška proběhne v učebně V8.G. Žáci se zde 

sejdou v 7,55 hod.; vlastní zkouška začne bezprostředně po nezbytných administrativních 

úkonech, tj. přibližně v 08,05 hod. Na její vypracování mají žáci 90 minut čistého času 

(údaj bude zapsaný na tabuli).  

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 učitel se dostaví v 7,45 hod. do  ředitelny ke krátké instruktáži a převzetí 

všech materiálů.  

Po skončení práce dozírající učitel vybere vyplněné testové sešity a společně 

s maturitní dokumentací vše odevzdá v ředitelně. 

Po absolvování písemné zkoušky se žáci zapojí do vyučování (od 3. vyučovací 

hodiny). Vzhledem k souběžně probíhajícím písemným zkouškám z německého a 

španělského jazyka  odpadá třídám 4.B, 4.C a V8.G  1. a 2. vyučovací hodina. 

Přimlouvám se pouze u vyučujících v těchto dnech, aby s ohledem na aktuální psychický 

stav maturantů nastolili spíše mírnější režim. 

Součástí tohoto pokynu je seznam žáků. 

 

Za obsazenou učebnu budou stanoveny náhradní prostory (bude-li to zapotřebí).  

 

Úterý 16. 04. 2019  –  tělesná výchova – písemná část 

 

 1. hodina 2. hodina 

učebna V8.G Tl Kc 



Úterý 16. 04. 2019 – tělesná výchova – písemná část 

 

Učebna V8.G: tělesná výchova 

 

1.   Farová Michaela  4.B  

2.   Hes Jan  4.B  

3.   Mrázek Jan  4.B  

4.   Markvart Jan  V8.G  

5.   Poduška Pavel  V8.G  

6.   Troják Benedikt  V8.G  

 

 

 

 

 

  

 


