PRAKTICKÁ ODBORNÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA 2018

39 – 41 – L / 01 AUTOTRONIK

Zpracoval: Bc. Zdeněk Chvojka,
vedoucí OP-4

Schválil: Ing. Milan Vorel, ředitel SŠAI
V Praze dne 26. 3. 2018

recepce: 242 456 100 | sekretariát: +420 242 456 101

mailbox@skolahostivar.cz | www.skolahostivar.cz

Termín konání praktické odborné maturitní zkoušky je u tříd T4. A a T4. B
ve dnech 16. – 19. 4. 2018.
Časový rozvrh konání PMZ včetně účasti jednotlivých žáků je uveden v příloze č. 1.
Zkouška se koná na pracovišti odborného výcviku OP-4 Auto Libuš,
Dobronická 1216 / 28, PRAHA 4.

Organizace PMZ
Při PMZ žák prokazuje úroveň praktických dovedností v příslušném oboru vzdělávání.
Dle zákona č. 672/2004 a po schválení okruhu témat ředitelem SŠAI, byl počet otázek stanoven
na 15. Žák si otázku losuje. Tato otázka již nesmí být tentýž den opět použita.
Žák má 20 minut na písemnou přípravu – zpracování vylosované otázky
60 minut na praktické provedení úkolu
10 minut na závěrečnou ústní obhajobu
Žáci nastupují na přípravu ve dvojicích a poté se zkoušejícími přecházejí k praktickému provedení
úkolu.
Každá kompletní skupina žáků (dle přílohy č. 1) nastupuje určený den k PMZ na pracoviště OP-4
v 7.30 hod.
Žák je povinen nastoupit k vykonání PMZ v čistém pracovním oděvu,
v pracovní obuvi, s psacími potřebami a včas. Při nesplnění těchto podmínek nebude žákovi
umožněno vykonání PMZ.

Klasifikace a hodnocení maturitní zkoušky
Klasifikace PMZ se provádí podle následující stupnice prospěchu:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

Zkušební komise
Předseda
Místopředseda
Přísedící
Zkoušející
Zkoušející
Zkoušející

: jmenovaný pedagogický pracovník z jiné střední školy
: ZŘOV Ing. František Neubauer
: VOP Bc. Zdeněk Chvojka
: UOV Ing. Roman Körber
: UOV Ing. Jan Vacek
: VOP Bc. Martin Pleskot
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