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a) Forma praktická
Podmínky praktické písemné zkoušky:
Učebna: 59 skupina programování a vývoj aplikací
Učebna: 61 skupina správa počítačových sítí
Podmínky praktické písemné zkoušky: Žáci se dostaví na místo 15 minut před zahájením
zkoušky.
•

Žáci oboru programování a vývoj aplikací si vylosují z bloku otázek:
1. Vytvoření aplikace - Zaměřeno na užití ovládacích prvků.
2. Vytvoření aplikace ve WinForms - Zaměřeno na práci s rastrovou grafikou.
3. Vytvoření aplikace ve WinForms - Zaměřeno na práci s daty na databázovém serveru.
4. Vytvoření aplikace ve WinForms - Zaměřeno na práci s daty v lokální databázi.
5. Vytvoření mobilní aplikace pro systém Android

Žáci si následně vylosují již konkrétní téma dle seznamu pro daného zaměření
•

Žáci oboru správa počítačových sítí si vylosují z bloku otázek:
1. Primární řadič domény
2. Webový server
3. Firemní politika
4. Poštovní server s POP3
5. Poštovní server s IMAP4
6. Praktický návrh AD
7. Serverová role
8. Linuxový server
9. Síť PEER-TO-PEER

•

Žáci si následně vylosují již konkrétní téma dle seznamu pro daného zaměření.

Rozpis žáků do učeben – praktická zkouška, je archivován v elektronické podobě v SHP, v listinné u ZŘ
budovy I.

Žáci se dostaví na místo 15 minut před zahájením zkoušky. Po celou dobu zkoušky budou žáci využívat pouze své
pracovní místo. Žáci si odloží své osobní věci na tomu místo určené dohledem. Po vylosování neprodleně vyhledají
své pracovní místo v učebně. Po obsazení vylosovaných otázek si žáci důkladně přečtou zadání, které si vylosovali.
Poté se již žáci přihlásí přiděleným přihlášením k pracovní stanici a mohou začít pracovat. Žáci si mohou psát
poznámky na volné listy papíru označené razítkem školy, které vpravo označí svým jménem a příjmením. Tyto
poznámky pak vloží s vytištěnou prací do desek spolu se zadáním. Své ukončení práce nahlásí dohledu, práce bude
vytištěna, žákem zkontrolována a podepsána. Žáci odevzdají: zadání, koncepty vytištěnou zkontrolovanou práci
do desek, které obdrží při zahájení zkoušky.
S sebou si žáci mohou vzít pití a drobné občerstvení. Zkouška bude probíhat za přísných hygienických pravidel,
stanovených dle podmínek uveřejněných MŠMT, s kterými budou žáci v předstihu seznámen emailem.
Je zakázáno po celou dobu praktické zkoušky, jakékoliv zapůjčování pomůcek mezi žáky, stejně tak vzájemná
komunikace, použití mobilního telefonu a dalších komunikačních prostředků.

Rozpis žáků do dnů
Programování a vývoj aplikací
17.5.2021

18.5.2021

19.5.2021

Batelka Tomáš

Čejchan Kryštof

Ivančo Vladislav

Jania Kryštof

Poličanský Matěj

Šimek Filip

Švába Martin

Počítačové sítě
17.5.2021

18.5.2021

19.5.2021

Antuš Vojtěch

Buchta Petr

Hlubuček Patrik

Jablonovský Adam Bohumil

Kučera Tomáš

Kulhánek Bohdan

Matouš Šimon

Lehký Vojtěch

Mateička Jan

Moravcová Lucie Anna

Pilař Filip

Zvoníček Martin

Schválil: Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch
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