Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.
Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov

Harmonogram maturitních zkoušek ve školním roce 2021/2022 (H4A + NS2)
-

do 30. 9. 2021

zveřejnění školního seznamu děl z ČJL a maturitních okruhů pro třídu H4A a
NS2 + zveřejnění nabídky zkoušek profilové části MZ

-

1. 12. 2021

zadání témat maturitních seminárních prací pro maturitní třídu H4A a NS2

-

do 1. 12. 2021

odevzdání přihlášek k MZ a případných posudků ŠPZ (PPP)

-

leden 2022

podání návrhů na předsedy/předsedkyně zkušebních komisí KÚ

-

březen 2022

jmenování členů zkušebních komisí pro MZ, jmenování ZAD a HOD
poučení maturantů o termínech, zkouškách, organizaci a pomůckách při MZ

-

do 28. 2. 2022

zkoušky v náhradním termínu pro H4A a NS2 (pro připuštění k jarnímu
termínu MZ), žák může v odůvodněných případech požádat o prodloužení

-

do 31. 3. 2022

odevzdání maturitních seminárních prací a žákovských seznamů četby k ústní
profilové zkoušce z ČJL (H4A a NS2)

-

8. 4. 2022

písemná část Praktické MZ třídy H4A aNS2 (pátek)

-

11. 4. 2022

praktická MZ H4A – 2. část – výseče tabulí (pondělí před Velikonocemi)

-

20. 4. 2022

písemná práce profilové části MZ (PP z ČJL) – středa po Velikonocích

-

22. 4. 2022

písemná práce profilové části MZ (PP z AJ) – pátek

-

konec dubna 2022

uzavírání známek, pedagogická rada, vysvědčení, poslední zvonění k H4A a NS2

-

2. – 3. 5. 2022

didaktické testy společné části MZ z ČJL, MAT a AJ

-

9. – 15. 5. 2022

volno před ústní částí MZ

-

23. 5. 2022

ústní MZ profilové části třídy H4A (OP, OMP, ČJL, AJ)

-

24. – 25. 5. 2022

ústní MZ profilové části třídy NS2 (OP, OMP, ČJL, AJ)

-

2. 6. 2022

slavnostní předání maturitních vysvědčení třídám H4A a NS2

-

MZ podzim 2022:

-

Podzimní zkušební období

-

Žákovský seznam pro podzim do 30. 6. 2022 a odevzdání MP k obhajobě

od 1. do 20. 9. 2022 (praktické zkoušky srpen 2022)

V Pelhřimově 4. února 2022 (po úpravách MZ MŠMT)
Zpracoval Mgr. Libor Capák - ředitel školy

