
 
 

INFORMACE K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM  
SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 
JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 

Platné i pro žáky - absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce. 
 

POZVÁNKY K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI 
MATURITNÍ ZKOUŠKY  

(DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ PRÁCE)  
 
POZVÁNKY k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky (didaktické testy 
a písemné práce) si žáci vyzvednou NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY: 

 

 Pozvánky pro žáky stávajících tříd (SČ4A, SČ4B, IT4, HT4 a DSP5) si žáci 
převezmou u svých třídních učitelů dle jejich pokynů, nejpozději však do           
28. 3. 2019. 

 
 Pozvánky pro žáky - absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní 

zkoušce si žáci převezmou osobně v těchto termínech: 
 26. 3. 2019 od 08:00 do 10:00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin u ZŘTV      

Mgr. Gilara v kanceláři  č. E11 (přízemí budovy E) – žáci, kteří konají 
písemnou práci z ČJL, ANJ nebo NEJ. 

 23. 4. nebo 24. 4. 2019 od 08:00 do 10:00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin         
u ZŘTV Mgr. Gilara v kanceláři  č. E11 (přízemí budovy E). 

Žáci musí mít u sebe průkaz totožnosti!  

 

Případné termínové změny zveřejní ředitel školy na internetových stránkách školy: www.skolspec.cz 
(PRO ŽÁKY A RODIČE – MATURITNÍ ZKOUŠKY).  

Mimo uvedené dny a dobu je třeba si termíny dohodnout osobně nebo telefonicky u zástupce ředitele pro 
teoretické vyučování Mgr. Jiřího Gilara (tel. 596909313, mob. 605279561). 

Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní 
zkoušky (jednotné zkušební schéma) je k dispozici na internetových stránkách školy. 
Ke konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky musí 
mít všichni žáci u sebe pozvánku a průkaz totožnosti!!! 

Informace k maturitním zkouškám jsou dostupné na internetových stránkách školy: www.skolspec.cz 
(PRO ŽÁKY A RODIČE – MATURITNÍ ZKOUŠKY). ŽÁCI JSOU POVINNI SLEDOVAT 
INTERNETOVÉ STRÁNKY ŠKOLY!!! 

 
V Ostravě-Porubě dne 4. března 2019     

Ing. Radovan Maresz, v. r. 
           ředitel školy 


