
 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 

 

Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/20 - JARO 
SŠ Polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 

 
 

Třída: 2. P Podnikání - nástavba  64–41–L/51 

Uzavření klasifikace (bez 
pedagogické rady) 

21. 5. 2020 

Vydání vysvědčení 4. ročník, 
losování témat k praktické 
zkoušce 

22. 5. 2020 – 9:00, učebna 324 

Volno k přípravě na MZ 25. – 27. 5. 2020 

Praktická zkouška 29. 5. 2020, příchod do budovy v 7:30, zahájení zkoušky 
7:45, čas konání zkoušky 8:00 – 14:00 – v učebnách 127 a 
320, rozpis umístění žáků bude na dveřích 

DT Matematika* 1. 6. 2020, příchod do budovy v 7:45, zahájení zkoušky 
8:00, čas konání zkoušky 8:15 – 10:15, rozpis umístění 
žáků bude vyvěšen na dveřích (souhlasí se zaslanou 
pozvánkou) 

DT AJ* 1. 6. 2020, příchod do budovy v 12:45, zahájení zkoušky 
13:00, čas konání zkoušky 13:15 – 15:05, rozpis umístění 
žáků bude vyvěšen na dveřích (souhlasí se zaslanou 
pozvánkou) 

DT CJ a literatura* 2. 6. 2020 příchod do budovy v 7:45, zahájení zkoušky 
8:00, čas konání zkoušky 8:15 – 9:30, rozpis umístění žáků 
bude vyvěšen na dveřích (souhlasí se zaslanou pozvánkou) 

DT NJ*  2. 6. 2020 příchod do budovy v 12:45, zahájení zkoušky 
13:00, čas konání zkoušky 13:15 – 15:05, rozpis umístění 
žáků bude vyvěšen na dveřích (souhlasí se zaslanou 
pozvánkou) 

Ústní MZ 22. – 25. 6. 2020, v salonku, harmonogram MZ bude 
zveřejněn na nástěnce školy v den konání DT 

Vydání maturitního 
vysvědčení 

Den vydání bude upřesněn při vykonání ústní MZ 

*Didaktické testy bude vyhodnocovat CZVV a výsledky obdržíte 8. června. 

 
 
 
 
 
 



 

       *Didaktické testy bude vyhodnocovat CZVV a výsledky obdržíte 8. června. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Třída: 4. A Technická zařízení budov - 36–45–M/01 (zkr. TZB) 

Uzavření klasifikace (bez 
pedagogické rady) 

21. 5. 2020 

Vydání vysvědčení 4. ročník, 
losování témat k praktické 
zkoušce 

22. 5. 2020 – 9:00, učebna 326 

Volno k přípravě na MZ 25. – 27. 5. 2020 

Praktická zkouška 28. – 29. 5. 2020, příchod do budovy v 7:30, zahájení 
zkoušky 7:45, čas konání zkoušky 8:00 – 15:00 – 
v učebně 221 

DT Matematika* 1. 6. 2020, příchod do budovy v 7:45, zahájení 
zkoušky 8:00, čas konání zkoušky 8:15 – 10:15, 
rozpis umístění žáků bude vyvěšen na dveřích 
(souhlasí se zaslanou pozvánkou) 

DT AJ* 1. 6. 2020, příchod do budovy v 12:45, zahájení 
zkoušky 13:00, čas konání zkoušky 13:15 – 15:05, 
rozpis umístění žáků bude vyvěšen na dveřích 
(souhlasí se zaslanou pozvánkou) 

DT CJ a literatura* 2. 6. 2020 příchod do budovy v 7:45, zahájení 
zkoušky 8:00, čas konání zkoušky 8:15 – 9:30, rozpis 
umístění žáků bude vyvěšen na dveřích (souhlasí se 
zaslanou pozvánkou) 

DT NJ*  2. 6. 2020 příchod do budovy v 12:45, zahájení 
zkoušky 13:00, čas konání zkoušky 13:15 – 15:05, 
rozpis umístění žáků bude vyvěšen na dveřích 
(souhlasí se zaslanou pozvánkou) 

Ústní MZ 9. – 12. 6. 2020, v salonku, harmonogram MZ bude 
zveřejněn na nástěnce školy v den konání DT 

Vydání maturitního 
vysvědčení 

Den vydání bude upřesněn při vykonání ústní MZ 



 

Třída: 4. A Finanční služby  63–41–M/01 

Uzavření klasifikace (bez 
pedagogické rady) 

21. 5. 2020 

Vydání vysvědčení 4. ročník, 
losování témat k praktické 
zkoušce 

22. 5. 2020 -  9:00, učebna 326 

Volno k přípravě na MZ 25. – 27. 5. 2020 

Praktická zkouška 28. 5. 2020, příchod do budovy v 7:30, zahájení 
zkoušky 7:45, čas konání zkoušky 8:00 – 14:30 – 
v učebnách 127 a 320, rozpis umístění žáků 
bude na dveřích 

DT Matematika* 1. 6. 2020, příchod do budovy v 7:45, zahájení 
zkoušky 8:00, čas konání zkoušky 8:15 – 10:15, 
rozpis umístění žáků bude vyvěšen na dveřích 
(souhlasí se zaslanou pozvánkou) 

DT AJ* 1. 6. 2020, příchod do budovy v 12:45, zahájení 
zkoušky 13:00, čas konání zkoušky 13:15 – 
15:05, rozpis umístění žáků bude vyvěšen na 
dveřích (souhlasí se zaslanou pozvánkou) 

DT CJ a literatura* 2. 6. 2020 příchod do budovy v 7:45, zahájení 
zkoušky 8:00, čas konání zkoušky 8:15 – 9:30, 
rozpis umístění žáků bude vyvěšen na dveřích 
(souhlasí se zaslanou pozvánkou) 

DT NJ*  2. 6. 2020 příchod do budovy v 12:45, zahájení 
zkoušky 13:00, čas konání zkoušky 13:15 – 
15:05, rozpis umístění žáků bude vyvěšen na 
dveřích (souhlasí se zaslanou pozvánkou) 

Ústní MZ 9. – 12. 6. 2020, v salonku, harmonogram MZ 
bude zveřejněn na nástěnce školy v den konání 
DT 

Vydání maturitního 
vysvědčení 

Den vydání bude upřesněn při vykonání ústní 
MZ 

          *Didaktické testy bude vyhodnocovat CZVV a výsledky obdržíte 8. června. 



 

Třída: 4. B Požární ochrana  39–08–M/01 

Uzavření klasifikace (bez 
pedagogické rady) 

21. 5. 2020 

Vydání vysvědčení 4. ročník, 
losování témat k praktické 
zkoušce 

22. 5. 2020 – 9:00, učebna 230 

Volno k přípravě na MZ 25. – 27. 5. 2020 

Praktická zkouška – Technická 
služba 

28. 5. 2020, místo SŽDC HZS České 
dráhy, sraz v 7:45, začátek zkoušky 8:00 

Obhajoba maturitní práce – 
Požární prevence 

29. 5. 2020, učebna 307, příchod do 
budovy 7:45, nástup na zkoušku 8:00, 
rozpis zašle TU 

DT Matematika* 1. 6. 2020, příchod do budovy v 7:45, 
zahájení zkoušky 8:00, čas konání 
zkoušky 8:15 – 10:15, rozpis umístění 
žáků bude vyvěšen na dveřích (souhlasí 
se zaslanou pozvánkou) 

DT AJ* 1. 6. 2020, příchod do budovy v 12:45, 
zahájení zkoušky 13:00, čas konání 
zkoušky 13:15 – 15:05, rozpis umístění 
žáků bude vyvěšen na dveřích (souhlasí 
se zaslanou pozvánkou) 

DT CJ a literatura* 2. 6. 2020 příchod do budovy v 7:45, 
zahájení zkoušky 8:00, čas konání 
zkoušky 8:15 – 9:30, rozpis umístění žáků 
bude vyvěšen na dveřích (souhlasí se 
zaslanou pozvánkou) 

DT NJ*  2. 6. 2020 příchod do budovy v 12:45, 
zahájení zkoušky 13:00, čas konání 
zkoušky 13:15 – 15:05, rozpis umístění 
žáků bude vyvěšen na dveřích (souhlasí 
se zaslanou pozvánkou) 

Ústní MZ 15. – 19. 6. 2020, v salonku, 
harmonogram MZ bude zveřejněn na 
nástěnce školy v den konání DT 

Vydání maturitního 
vysvědčení 

Den vydání bude upřesněn při vykonání 
ústní MZ 

                *Didaktické testy bude vyhodnocovat CZVV a výsledky obdržíte 8. června. 

 
 
České Budějovice               Ing. Luboš Kubát 
15. 5. 2020          ředitel školy 
  


