Střední odborné učiliště, Ohradní 57, 140 00 Praha 4

Termíny ZÁVĚREČNÝCH zkoušek – září 2021
Opravné a náhradní ZZ za školní rok 2020/ 21 - všechny obory kromě třídy ME3.,resp. ME4.
Praktická ZZ na OV = 8.,9.,10.9.2021 od 6,45 hod. – testování Ag testy
Elektromechanik pro zařízení a přístroje /ZKS/
Mechanik opravář motorových vozidel
Truhlář

8.9.2021 v 7,00 dílna pana ing. Piskače, SOU Ohradní
8.9.2021 v 7,00 dílna pana Konopáska, SOU Ohradní
8.9.-10.9.2021 v 7,00 dílna pana Hory, SOU Ohradní

ústní ZZ
- Elektromechanik pro zařízení a přístroje (denní i zkrácené studium) = pondělí 13.9.2021 od 8.00 hod.,
příchod v 7.45 hod., uč. 614
- Truhlář (denní i zkrácené st.) = pondělí 13.9.2021, od 10.00 hod.., příchod v 9.45 hod., uč. 614
- Mechanik opravář motorových vozidel = pondělí 13.9.2021, od 8.00 hod., příchod v 7.45 hod., uč. 115

Řádný termín ZZ za školní rok 2020/ 21 – projekt L0+H u třídy ME3., resp. ME4. v r. 2021/22
ústní ZZ = pondělí 20.9.2021 od 8 hod., (příchod 7.30 hod.), učebna bude teprve určena (409, 309)
praktická ZZ na OV = čtvrtek 23.9.2021 od 7,00 hod. dílny SOU Ohradní

Termíny MATURITNÍCH zkoušek – září 2021
Opravné a náhradní MZ za školní rok 2020/ 21
písemná MZ = období 1. – 3.9.2021, přesné termíny didaktických testů z ČJL, AJ, M určí MŠMT na
konci srpna 2021, zkoušky proběhnou na spádové škole (!), žáci dostanou mailem pozvánku ke
zkoušce včetně adresy spádové školy
+ je nutné domluvit si předem se spádovou školou uznání povolených pomůcek k MZ z M a
zajistit si Ag test v závislosti na aktuálně platných epidemiologických opatřeních
ústní MZ = pondělí 6.9.2021 v SOU Ohradní, příchod v 7.30 hod., učebna bude teprve určena, zajistit
si Ag test v závislosti na aktuálně platných epidemiologických opatřeních, příp. se předem
domluvit s PhDr. Knaislovou na jeho zajištění ve škole v 7.00 hod.

Karel Dvořák, v.r.
Ředitel školy

