Střední škola uměleckých řemesel, s.r.o., Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Profilová část maturitní zkoušky
Školní rok 2018/2019
V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů,
určuji
v rámci profilové části maturitní zkoušky tyto povinné předměty:

- Dějiny výtvarné kultury – ústní forma
- Technologie GD – ústní forma
- Technologie - MT – ústní forma
- Maturitní práce v realizovaném oboru vzdělání a její obhajoba před zkušební komisí.

Nepovinné zkoušky škola nenabízí.
Škola realizuje školní vzdělávací program schválený pro střední umělecké školy.

Termíny zkoušek a její formy :

Výtvarná maturitní práce

2.4. - 30.4.2019

Ústní zkoušky

27.5. – 30.5.2019

Obory vzdělání :

Grafický design

Povinné zkoušky

82-41-M / 05

Předměty :

Navrhování – maturitní práce a její obhajoba před zkušební
komisí na vylosované téma
Dějiny výtvarné kultury - ústní
Technologie GD - ústní

Multimediální tvorba

82-41-M/17

Předměty :
Povinné zkoušky
Navrhování – maturitní práce a její obhajoba před zkušební
komisí na vylosované téma.
Dějiny výtvarné kultury - ústní
Technologie MT - ústní

V Ostravě Zábřehu 1.10.2018

Mgr. Karel Mareš
Ředitel SŠ-UŘ

MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
1.

Vypracování témat praktické maturitní zkoušky:

2.

Vyvěšení témat praktických MZ na nástěnku:

3.

Přidělení témat praktických MZ:

4.

Písemné práce :

10.- 11.4.2019

5.

Ostatní části SMZ:

2. – 10. 5. 2019

6.

Konzultace k tématům praktické MZ:

7.

Odevzdání vypracovaných, svázaných a schválených návrhů praktických MZ řediteli
školy:
25. 3. 2019

8.

Konečné uzavření klasifikace IV. ročníku:

9.

Jmenování místopředsedy a dalších členů zk. komise (jarní období):

do 29. 3. 2019

10.

Jmenování místopředsedy a dalších členů zk. komise (podzimní období):

do 30. 6. 2019

11.

Praktické maturitní zkoušky budou probíhat v rozmezí:

12.

Svatý týden:

13.

Další informace :

13.5.

Opakování maturitních otázek

14.5.

Opakování maturitních otázek

15.5.

Opakování mat. otázek , odevzdávání obhajob a čipových karet

16.5.

Vysvědčení - Poslední zvonění

17.5

ŘEDITELSKÉ VOLNO

14.

Termín ústních maturitních zkoušek společné i profilové části :

do 09/2018

do 17.10.2018

18.2.2019

11/2018 – 03/2019

26. 4. 2019

2. 4. – 30. 4. 2019

20. – 24.5.2019

27.5. - 30.5.2019

