2013-02 Stanovení souborných zkoušek (4.A)

Vážené studentky a studenti 4.A,
oznamuji Vám, že na základě 21. odst. pís. b. X. kapitoly Školního řádu pro žáky denního studia SŠ KNIH
Vám stanovuji tyto souborné zkoušky, jejichž absolvování bude podmínkou klasifikace z uvedených
předmětů za 2. pololetí 4. ročníku ve školním roce 2012/13:
1. Anglický jazyk 1:
a. rozsah: učivo v rozsahu požadavků k maturitní zkoušce z Anglického jazyka v základní
úrovni obtížnosti,
b. forma: písemná práce, didaktický test (včetně poslechového subtestu) a ústní zkouška,
c. váha známek:
i. písemná práce bude ohodnocena známkou o váze 100 % v systému iškoly,
ii. didaktický test (včetně poslechového subtestu) bude ohodnocen známkou o váze
20 % v systému iškoly,
iii. ústní zkouška bude ohodnocena známkou o váze 40 % v systému iškoly,
d. způsob hodnocení: jednotlivé části souborné zkoušky budou hodnoceny podle metodiky
pro hodnotitele společné části maturitní zkoušky (škola si vyhrazuje právo odchýlit se
v odůvodněných případech od tohoto způsobu hodnocení),
e. termín: didaktický test (včetně poslechového subtestu) v březnu 2013, písemná práce a
ústní zkouška v dubnu 2013.
2. Česká literatura:
a. forma a rozsah:
i. písemná zkouška: učivo v rozsahu požadavků k maturitní zkoušce z Českého
jazyka a literatury v základní úrovni obtížnosti,
ii. obsahem ústní zkoušky bude ověření schopností rozboru textů neuměleckých a
uměleckých včetně znalosti literární druhů, a to z tohoto seznamu děl:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

J. Hašek
P. Bezruč
V. a A. Mrštíkovi
B. Hrabal
J. Fuks
O. Pavel
M. Viewegh
G. Orwell
A. Solženicyn
A. Ginsberg

Osudy dobrého vojáka Švejka
Slezské písně
Maryša
Ostře sledované vlaky
Spalovač mrtvol
Smrt krásných srnců
Báječná léta pod psa
1984
Jeden den Ivana Děnisoviče
Kvílení

b. váha známek:
i. písemná práce bude ohodnocena známkou o váze 100 % v systému iškoly,
ii. ústní zkouška bude ohodnocena známkou o váze 100 % v systému iškoly,
c. způsob hodnocení: jednotlivé části souborné zkoušky budou hodnoceny podle metodiky
pro hodnotitele společné části maturitní zkoušky (škola si vyhrazuje právo odchýlit se
v odůvodněných případech od tohoto způsobu hodnocení),
d. termín: písemná práce v březnu 2013, ústní zkouška v dubnu 2013.
3. Dějiny knižní kultury:
a. rozsah: maturitní okruhy č. 1 a 12 – 19 podle platných maturitních okruhů,
b. forma: písemný test,
c. počet známek a jejich váha: zkouška bude ohodnocena celkem 2 známkami (za učivo
z každého ročníku jedna) o váze 100 % v systému iškoly,
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d. termín: duben 2013.
4. Bibliografie a informatika:
a. rozsah: maturitní okruhy č. 27 – 30 podle platných maturitních okruhů,
b. forma: písemný test,
c. počet známek a jejich váha: zkouška bude ohodnocena celkem 4 známkami, jež budou
odpovídat jednotlivým maturitním otázkám, o váze 100 % v systému iškoly,
d. termín: duben 2013.
5. Seminář z knihkupeckého provozu:
a. rozsah: maturitní okruhy č. 1 – 10 podle platných maturitních okruhů,
b. forma: písemný test,
c. počet známek a jejich váha: zkouška bude ohodnocena celkem 1 známkou o váze
100 % v systému Iškola.cz,
d. termín: duben 2013.
Další informace o souborných zkouškách:
1. Přesný termín konání každé zkoušky bude oznámen minimálně s týdenním předstihem
před konáním dané zkoušky, a to prostřednictvím informačního systému iškoly.
2. Při omlouvání absence v den zkoušky budou akceptovány pouze důvody doložené lékařským
či jiným úředním potvrzením. V odůvodněných případech může být žák ze zkoušky omluven
ředitelem školy, a to na základě písemné nebo elektronické žádosti.
3. Způsob hodnocení: souborná zkouška nebo její části budou hodnoceny procentuálním bodovým
hodnocením, procentuální úspěšnost bude převáděna na známky v souladu se 14. odst. X. kap.
citovaného školního řádu.
4. Všechny ostatní známky v předmětu v daném pololetí
a. smí mít váhu nejvýše 10 % při libovolném počtu známek
b. nebo mohou být uděleny v maximálním počtu dvou známek za dané pololetí při váze
známky větší než 10 %.
5. Náhradní termíny zkoušení budou vypsány na dny 22. – 26. dubna 2013.
6. Žákovi, který se zkoušky nezúčastní v řádném ani náhradním termínu, bude souborná zkouška
stanovena formou doklasifikační zkoušky.
7. Soubornou zkoušku lze v klasifikačním období 2. pololetí vykonat pouze jednou.
8. V jednom dni bude vypsána nejvýše jedna souborná zkouška, nevyjádří-li žák písemný souhlas
s kumulováním zkoušek např. v náhradním termínu do jednoho dne.

Brno 9. února 2013

Mgr. Richard Jurečka, Ph.D.
ředitel školy
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