
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno 

Přehled povolených pomůcek k SČ MZ  2016/2017 

1) Didaktické testy a písemné práce společné části 

 

a. Český jazyk a literatura 

Didaktický test 

„V průběhu zkoušky testování není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky.“ 

Písemná práce 

„Žáci mohou používat Pravidla českého pravopisu. 

Pravidla českého pravopisu:  Zajistí škola v potřebném počtu pro každého žáka 

 

b. Anglický jazyk 

Didaktický test 

„Během testování není povoleno používat žádné pomůcky.“ 

Písemná práce 

„Během testování je povoleno používat slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu.“ 

Slovníky:    Zajistí škola v potřebném počtu pro každého žáka 

 

c. Matematika 

Didaktický test 

„V průběhu společné maturitní zkoušky z matematiky budou mít žáci k dispozici Matematické, fyzikální a 

chemické tabulky pro střední školy, budou moci používat kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a 

úprav algebraických výrazů a rýsovací potřeby.“ 

- MFCH tabulky:  Zajistí škola v potřebném počtu pro každého žáka. 

- Rýsovací potřeby:  Zajistí si každý žák sám a vhodnost posoudí zadavatel v učebně. 

- Kalkulátor:   Zajistí si každý žák sám a určený učitel předmětu provede kontrolu  

vhodnosti (viz postup pro MAT dále). 

 

Postup při kontrole vhodnosti vybraných povolených pomůcek pro MAT 

1. Žák nejpozději do 12. 4. 2017 Mgr. Šichové ukáže kalkulačku (sdělí typ a značku), kterou chce používat při DT z 

MAT (vhodné by bylo, aby předložil také návod k použití). 

2. Mgr. Šichová provede průběžně kontrolu vhodnosti použití dané kalkulačky při DT. Možnost použití sdělí žákovi 

nejpozději do 21. 4. 2017. 

3. V úterý 2. 5. 2017 žák přinese ke kontrole shody výše uvedenou (schválenou) kalkulačku. 

4. Žák předá učiteli kalkulačku, kterou by chtěl používat při maturitní zkoušce. 

5. Učitel posoudí shodu (vhodnost) kalkulačky se schválenou a v případě souladu jí zalepí do 

obálky. Na obálku napíše příjmení a jméno žáka, předmět zkoušky a na místo zalepení 

obálky se podepíše. 

6. Učitel zalepenou, nadepsanou a podepsanou obálku předá žákovi, který ji uschová a předá 

zadavateli v učebně při úvodní administraci zkoušky. 

Poznámka: Body 1 až 3 postupu se týkají pouze současných žáků školy, tj. tříd 4. MZ a 2. N (vyjma žáků s UDV). 
 

Rozpis učitelů a časů pro posouzení vhodnosti pomůcek pro MAT: 

Úterý 2. května 2017 (PTE, BSL, AT, ME, PO)* I. Michálková (č. 209) 7:00 – 7:45 hodin 

* Žáci, kteří konají opravné zkoušky. 

 

 

Dubno, 5. dubna 2017       Mgr. Milan Lehocký v. r. – ředitel školy 


