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Termíny maturitních zkoušek - opravný a náhradní termín šk.roku 2018/ 2019  
Termín:  září 2019    
Podle platné legislativy je nutno se na zkoušku písemně přihlásit do 25.června 2019. 
Žáci musí mít s sebou na písemnou část psací potřeby  +  průkaz totožnosti + vhodné společenské oblečení. 

 
 
Písemná část   

Zkoušky z ČJL, M, AJ se budou konat v období 2.-6.září 2019 na spádové škole.  
Žáci dostanou poslední týden v srpnu mailem pozvánku, kde budou všechny údaje uvedeny. 
Doporučujeme ověřit si pak předem na spádové škole, zda vám uznají povolené pomůcky zkontrolované 
naší školou. 

 
Praktická část  

   Mechanik elektrotechnik (ME4.)                 Čt 19. + Pá 20.září 2019 v 7.00 - dílny OV, SOU Ohradní 

 
Ústní část   

     Mechanik elektrotechnik (ME4.)               Út 10. + St 11. září 2019 v 7.45 hod., SOU Ohradní (č. 614) 
 
 

Termíny závěrečných zkoušek - opravný a náhradní termín šk.roku 2018/ 2019  
Termín:  září 2019    
Podle Školského zákona je nutno se na zkoušku písemně přihlásit nejpozději měsíc před konáním. 
 
Žáci musí mít s sebou na písemnou část psací potřeby  +  průkaz totožnosti + vhodné společenské oblečení. 
Na praktickou část si donesou čistý pracovní oděv a obuv. Na ústní část musí mít vhodné společenské oblečení a 
průkaz totožnosti. 
  
 

Písemná část   
 Všechny obory konají zkoušku v Po 9.září 2019 v 7.45 hod. ve škole (automechanici = č. 208, ostatní 

obory č. 614).  
 

 

Praktická část  
 

   Mechanik opravář motorových vozidel        10.září 2019  v 7.00 - dílna pan Konopásek, SOU Ohradní 
   Elektromechanik pro zařízení a přístroje      10.září 2019  v 7.00 - dílna pan Steiner, SOU Stodůlky 
   Elektrikář-silnoproud                                    10.září 2019  v 7.00 - dílna pan Brabec, SOU Ohradní 
   Truhlář                                                          10.- 12.září 2019 v 7.00 - dílna pan Hora, SOU Ohradní 
   Strojní mechanik                                           10.-11.září 2019  v 7.00 - dílna pan Bursík, SOU Ohradní 
 
 

Ústní část   
Všechny obory  konají zkoušku v Pá 13.září 2019 v 7.45 hod. ve škole (učebna bude upřesněna) 

            
 
 
V Praze 11.6.2019 

                                                                                                    Karel Dvořák 
                                                                                                    Ředitel školy 


