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ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2019,
stanovení termínů profilové a ústní části maturitní zkoušky včetně podzimního termínu
Obor: 65-41-L/01 Gastronomie
Přípravné dny na MZ: 13. 5., 16. 5., 17. 5., 20. 5. 21. 5. 2019
zkouška
forma
praktická zkouška z odborných předmětů
kombinace forem
ekonomické předměty
ústní zkouška
teoretická zkouška z odborných předmětů
ústní zkouška
nepovinné zkoušky:
zkouška
matematika*
cizí jazyk*

forma
ústní zkouška
ústní zkouška

termín jarní
10. 5., 14. – 15. 5. 2019
22. – 27. 5. 2019
22. – 27. 5. 2019

termín podzimní
5. - 6. 9. 2019
11. 9. 2019
11. 9. 2019

termín jarní
22. – 27. 5. 2019
22. – 27. 5. 2019

* nepovinnou zkoušku z předmětu si může zvolit žák v případě, že nekoná zkoušku ze stejného předmětu ve společné části maturitní zkoušky
Témata zkoušek jsou přílohou tohoto dokumentu.

Obor: 18-20-M/01 Informační technologie
Přípravné dny na MZ: 15. - 21. 5. 2019
povinné zkoušky:
zkouška
praktická zkouška z odborných předmětů
ekonomické předměty
teoretická zkouška z odborných předmětů
nepovinné zkoušky:
zkouška
matematika*
cizí jazyk*

forma
praktická zkouška
ústní zkouška
ústní zkouška

forma
ústní zkouška
ústní zkouška

termín jarní
9. - 10. 5. 2019
22. – 27. 5. 2019
22. – 27. 5. 2019

termín podzimní
5. - 6. 9. 2019
11. 9. 2019
11. 9. 2019

termín jarní
22. – 27. 5. 2019
22. – 27. 5. 2019

* nepovinnou zkoušku z předmětu si může zvolit žák v případě, že nekoná zkoušku ze stejného předmětu ve společné části maturitní zkoušky
Témata zkoušek jsou přílohou tohoto dokumentu.

Obor: 64-41-L/51 Podnikání
Přípravné dny na MZ: 8. 5. , 10. 5. 2019*, 13. – 15. 5. 2019
povinné zkoušky:
zkouška
forma
praktická zkouška z odborných předmětů
praktická zkouška
ekonomické předměty
ústní zkouška
teoretická zkouška z odborných předmětů
ústní zkouška

termín jarní
9. 5. 2019
16. – 21. 5. 2019
16. – 21. 5. 2019

* datum přípravných dní se může lišit v závislosti na datu didaktických testů a písemných prací společné části MZ, případná změna bude vyhrazena

nepovinné zkoušky:
zkouška
matematika*
cizí jazyk*

forma
ústní zkouška
ústní zkouška

termín jarní
16. – 21. 5. 2019
16. – 21. 5. 2019

* nepovinnou zkoušku z předmětu si může zvolit žák v případě, že nekoná zkoušku ze stejného předmětu ve společné části maturitní zkoušky
Témata zkoušek jsou přílohou tohoto dokumentu.

V Chrudimi dne 14. 8. 2019, Jaroslav Kořínek, ředitel školy

termín podzimní
5. 9. 2019
10. 9. 2019
10. 9. 2019

