ROZPIS ŽÁKŮ – PRAKTICKÁ ZKOUŠKA
Obor: Aplikovaná chemie
Třída: 4B
Školní rok: 2020/2021
Zkušební komise:
Zkoušející: Ing. Monika Štodtová
Přísedící: Ing. Dagmar Hloušková

a) Forma písemná
Den: 11. 5. 2021
Učebna: učebna č. 11, přízemí
Podmínky praktické písemné zkoušky:
Žáci se dostaví na místo 15 minut před zahájením zkoušky. Po celou dobu zkoušky budou žáci využívat pouze své
pomůcky: psací potřeby, kalkulačku, své chemicko-fyzikální tabulky, chemický plášť. Tabulky budou těsně před
zkouškou zkontrolovány Ing. Hlouškovou, zda neobsahují „vpisky“. atd. Osobní věci odloží na tomu určené místo
dohledem. Žáci budou nejprve psát na volné listy označené razítkem školy, které vpravo označí značkou “K a
číslem strany“ – koncept. Následně přepíšou čitelně svou práci na volné listy papíry a vpravo označí značkou “Č a
číslem strany“ – čistopis. Žáci odevzdají: zadání, koncepty i čistopisy do desek, které obdrží při zahájení zkoušky.
S sebou si žáci mohou vzít pití. Zkouška bude probíhat za přísných hygienických pravidel, stanovených dle
podmínek uveřejněných MŠMT, s kterými budou žáci v předstihu seznámen emailem.

b) Forma praktická
Učebna: 92, zahájení v laboratoři fyzikální chemie
Podmínky praktické zkoušky: Žáci se dostaví na místo 15 minut před zahájením zkoušky.
•

Žáci si losují téma.

Pozn.: Po celou dobu zkoušky budou žáci využívat pouze své pomůcky a přidělenou skříňku: psací potřeby,
kalkulačku, své chemicko-fyzikální tabulky. Při zkoušce je zakázáno používat mobil a mít jej v učebně. Tabulky
budou těsně před zkouškou zkontrolovány Ing. Hlouškovou, zda neobsahují „vpisky“ atd. Po losování se žáci
přihlásí na PC, které budou využívat po celou dobu praktické zkoušky. Žáci budou využívat také pouze své
pomůcky: chemické sklo, váhy, chemikálie. Je zakázáno po celou dobu praktické zkoušky, jakékoliv zapůjčování
pomůcek mezi žáky, stejně tak vzájemná komunikace, použití mobilního telefonu a dalších komunikačních
prostředků.
Žáci budou nejprve psát na volné listy označené razítkem školy, které vpravo označí značkou “K a číslem strany“
– koncept. Následně sepíšou svou práci na PC, vzhled záhlaví práce bude součástí pracovního návodu. Své
ukončení práce nahlásí dohledu, práce bude vytištěna, žákem zkontrolována a podepsána. Žáci odevzdají:
zadání – pracovní návod, koncepty i čistopisy do desek, které obdrží při zahájení zkoušky.

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

S sebou si žáci mohou vzít pití a drobné občerstvení. Zkouška bude probíhat za přísných hygienických pravidel,
stanovených dle podmínek uveřejněných MŠMT, s kterými bude žák v předstihu seznámen emailem.

Rozpis žáků do dnů
12.5.2021

13.5.2021

14.5.2021

Brslínek Ondřej

Pálková Eliška

Rykrová Kristýna

Jansa Jan

Rufferová Veronika

Šubrtová Kateřina

Moštěk Jan

Svoboda Jakub

Zívrová Tereza

Schválil: Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch
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Dne:

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

