OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A EKOLOGICKÁ,
ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIMNÍ OBDOBÍ 20190
Podle ustanovení § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 2 odst. 7 vyhlášky č 177/2009 Sb., o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, stanovuji pro podzimní zkušební období školního roku
2018/2019 následující termíny ústích zkoušek společné části a termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části:

Obor vzdělání
TŘÍDA

63-41-M/02
Obchodní akademie

78-42-M/02
Ekonomické lyceum

68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost

4. OA

4. L

4. V

Rok ukončení 4. roč.

2016/2017
2018/2019

2018/2019

2018/2019

PRAKTICKÁ
ZKOUŠKA:
(profilová zkouška)
- část UCE (účetnictví)

9. 9. 2019

- část PC (na počítači)

10. 9. 2019

Maturitní práce obhajoba
(profilová zkouška)

11. 9. 2019

ÚSTNÍ ZKOUŠKY:
(společná a profilová
část)

11. 9. 2019

------

11. 9. 2019

11. 9. 2019

11. 9. 2019

Důležité poznámky:
1) Poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku k podzimnímu
zkušebnímu období řediteli školy: 25. 6. 2019.
2) Termín, do kdy musí žák obdržet výpis z přihlášky k maturitní zkoušce: do 5 dnů od předání údajů z přihlášky do
informačního systému Centra.
3) Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky se konají podle jednotného zkušebního schéma
stanoveného MŠMT (od 2. 9. 2019 do 6. 9. 2019). O přesném termínu a místě konání písemných zkoušek a
didaktických testů budou žáci informováni v elektronicky zaslané pozvánce ke zkoušce.
4) Praktická zkouška začíná v 08:00 hod. (platí pro část UCE i část PC). Část UCE se koná v učebně č. 47, část PC
v učebně č. 41.
5) Rozpisy žáků pro ústní zkoušky budou vyvěšeny nejpozději 1. 9. 2019 na vnitřní vývěsce školy.
6) Pozvánky k obhajobám maturitních prací, praktické maturitní zkoušce a ústním maturitním zkouškám se žákům
nezasílají.
Žatec 17. červen 2019
Mgr. Jiří Karas
ředitel

