Pokyny pro maturanty ze tříd 8.A, 8.B
Slavnostní zahájení maturit je pro třídu 8.A v pondělí 16.5. 2016 v 7:45 hodin,
pro třídu 8.B v pondělí 16.5.2016 v 7:45 hodin.
Slavnostní zakončení maturit je pro třídu 8.A ve čtvrtek 19.5. 2016 v 15:20
hod., pro třídu 8.B ve čtvrtek 19.5. 2016 v 16:00 hodin.
Tohoto zahájení i zakončení se zúčastní vždy všichni maturanti.
Všichni (i ti, kteří ten den nematurují) se dostaví ve vhodném oblečení pro
slavnostní příležitost.
Maturitní zkoušky třídy 8.A budou probíhat v učebně č. 106.
Maturitní zkoušky třídy 8.B budou probíhat v učebně č. 107.
Všichni maturující v jednotlivých půldnech se dostaví do školy už v době, kdy
bude losovat otázku první ze skupiny maturantů. Všichni se také zúčastní
denního vyhlášení výsledků.
V maturitním rozpisu je u každého maturanta a předmětu uvedena současně
doba na přípravu i doba zkoušení.
U zkoušek společné část MZ je doba na přípravu 20 minut, zkoušení trvá 15
minut.
U zkoušek profilové části MZ je doba na přípravu 15 min., na zkoušení 15
minut.
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskuteční ve středu 1. 6. 2016
od 16:00 hodin v Domě hudby.
V Pardubicích 6. 5. 2016

PaedDr. Josef Svoboda
zástupce ředitele školy

Pokyny pro maturanty ze tříd 4.F, 4.H
Slavnostní zahájení maturit je pro třídu 4.F v pondělí 23.5.2016 v 7:45 hodin,
pro třídu 4.H v pondělí 23.5.2016 v 7:45 hodin.
Slavnostní zakončení maturit je pro třídu 4.F ve čtvrtek 26.5. 2016 v 16:40
hod., pro třídu 4.H ve čtvrtek 26.5. 2016 v 15:20 hodin.
Tohoto zahájení i zakončení se zúčastní vždy všichni maturanti.
Všichni (i ti, kteří ten den nematurují) se dostaví ve vhodném oblečení pro
slavnostní příležitost.
Maturitní zkoušky třídy 4.F budou probíhat v učebně č. 106.
Maturitní zkoušky třídy 4.H budou probíhat v učebně č. 107.
Všichni maturující v jednotlivých půldnech se dostaví do školy už v době, kdy
bude losovat otázku první ze skupiny maturantů. Všichni se také zúčastní
denního vyhlášení výsledků.
V maturitním rozpisu je u každého maturanta a předmětu uvedena současně
doba na přípravu i doba zkoušení.
U zkoušek společné část MZ je doba na přípravu 20 minut, zkoušení trvá 15
minut.
U zkoušek profilové části MZ je doba na přípravu 15 min., na zkoušení 15
minut.
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskuteční ve středu 1. 6. 2016
od 17:30 hodin v Domě hudby.
Pardubicích 6. 5. 2016

PaedDr. Josef Svoboda
zástupce ředitele školy

