
Gymnázium a Střední odbomá škola Přelouč

Přelouč 18. června 20],9

ROZHODNUTÍ Řpurnrn
13l2019

Stanovuji termíny konání opravných maturitních zkoušek oborů vzdělání 79-41-Kl81
Gymnázium a 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média a náhradních a opravných
závěrečných zkoušek oborů vzdéIání34-53-Hl01, Reprodukční grafik a23-6B-Hl01 Mechanik
opravář motorových vozidel následovně:

7 9 - A'l,-Kl 81, Gymnáz ium
34-53-Ll01, Reprodukční grafik pro média

Ústní zkouška: 6.9.2019

34-53 -}Jl 01" Repro dukční graf ik

Písemná zkouška: 5.9.201.9
Praktická zkouška: 9.9, -10,9,2019
Ústní zkouška: 19.9.2019

23 -68-Hl 0'l, Mechanik opravář motorových vozidel

Písemná zkouška: 5.9.201,9
Praktická zkouška: 9,9.2019
Ústní zkouška: 19,9. 201,9

Termín pro odevzdaní přihlášek k maturifirí zkoušce je stanoven do 25.6,20t9 a k závěrečné
zkoušceje stanoven do 28. 6.20t9,



Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Na základě ustanovení § 80 odst. 5 písm. c) zákona č.56U2004 Sb., o předškolrrím,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdéIávání (školský zákon), ve znění

pozdějších předpisů potvrzuji platnost jmenování stávajících členů zkušební komise pro
maturitní zkoušky ze dne 8.3.2019 i pro opravné termíny.

Nově jmenuji následující členy zkušební komise pro opíavné mafuritní zkouŠky oboru
vzdělání 34-53-Ll01, Reprodukční grafik pro média:

zkoušející ústní maťuritní zkoušky z českého jazyka
a literatury:
přísedící ústreí maturitní zkoušky z českého jazyka
a literatury:

Mgr. Petr Levinský

PhDr. Jana Horáková
přísedící ústní mafuritní zkoušky z designu tiskovin: Ing. Lenka Otáhalová

(zalng, Veroniku Tkáčovou - mateřská dovolená)

přísedící ústní mafuriťní zkoušky z odbomých předmětu: Ing. Lenka Otáhalová
(za Irrg. Veroniku Tkáčovou - mateřská dovolená).

Na základě § 74, odst. 7, zákonač.561,12004Sb. o předškolním, základním, středním, vyŠŠÍm

odborném a jiném vzděIávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuji
platnost jmenování stávajících členů zkušební komise pro závérečné zkoušky ze dne

B.3,201,9 i pro opravné a náhradní termíny.

Nově jmenuji následujícího člena zkušební komise pro náhradní a opravné závěreČné

zkoušky ob oru v z déIání 23 - 68 -H l 01 Mech anik oprav ář motorových vozidel :

Člen zkušební komise pro náhradní
a opravné závěrečné zkoušky: Ing. Bohumír Svarc

(zaBc.Ivefu Pemlovou - ukončení výuky předmětu
elektrotechnika v Gymnáziu a Střední odborné
škole Přelouč).

ředitel Gymnázia a Střední
odbomé školy Přelouč
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hg. MÍroslav Pavlata


