Pokyny pro studenty 3.VA, 3.VB
Písemná část jazykové zkoušky absolutoria 3.VA, 3.VB se koná dne 23. 5. 2018
od 9:00 hodin v budově školy ve Šmeralově ul. (dle vyvěšeného rozpisu).
Studenti 3.VA, 3.VB odevzdají indexy se zápisy o hodnocení vedoucím učitelům
do 26. ledna 2018.
Před zahájením písemné jazykové zkoušky studenti denní formy ve třídách odevzdají:
- hodnotící listy z praxe opatřeny razítkem podniku a podpisem osoby odpovědné
za konání praxe
Po skončení písemné jazykové zkoušky se studenti 3.VA, 3.VB soustředí v učebně na
třídnické hodině.
3.VA uč. č. 147
3.VB uč. č. 126

(FA)
(BN)

Studijní průkazy (indexy) budou vráceny u absolutoria s úředním záznamem o ukončení
posledního ročníku VOŠ denní formy vzdělávání, hodnocení absolventské práce a
absolvování odborné praxe.
Student 3. ročníku VOŠ, který neodevzdá hodnotící list z praxe nemůže konat
absolutorium z důvodu nesplnění podmínek klasifikace za letní období 3. ročníku denní
formy vzdělávání.
Předložená absolventská práce je hodnocena klasifikovaným zápočtem na základě
písemného posudku vedoucího absolventské práce. Neodevzdá-li student absolventskou
práci nebo je-li hodnocena vedoucím práce klasifikačním stupněm nevyhověl, nesplnil
student podmínky udělení klasifikovaného zápočtu, nemá ukončený ročník a nemůže
konat absolutorium v řádném termínu v měsíci červnu.
Posudky absolventských prací budou předány na třídnické hodině po skončení písemné
jazykové zkoušky absolutoria.
Studenti si mohou připravit na obhajobu absolventské práce prezentaci v PowerPointu
v rozsahu 3 až 5 minut. Tuto prezentaci mohou použít v úvodu obhajoby.

V Karlových Varech dne 3. 1. 2018

Mgr. Martin Capek
zástupce ředitele školy

Pokyny pro studenty 3.VA, 3.VB, 4.VD
Písemná část jazykové zkoušky absolutoria 3.VA, 3.VB, 4.VD se koná dne 24. 5. 2017
od 9:00 hodin v budově školy ve Šmeralově ul. (dle vyvěšeného rozpisu).
Studenti 3.VA, 3.VB odevzdají indexy se zápisy o hodnocení vedoucím učitelům
do 27. ledna 2017. Studenti 4.VD odevzdají indexy se zápisy o hodnocení nejpozději do
26. 5. 2017 vedoucímu učiteli nebo v skt. školy.
Před zahájením písemné jazykové zkoušky studenti denní formy ve třídách odevzdají:
- hodnotící listy z praxe opatřeny razítkem podniku a podpisem osoby odpovědné
za konání praxe
Po skončení písemné jazykové zkoušky se studenti 3.VA, 3.VB, 4.VD soustředí v učebně
na třídnické hodině.
3.VA uč. č. 138
3.VB uč. č. 142
4.VD uč. č. 119

(LU)
(HS)
(SN)

Studijní průkazy (indexy) budou vráceny u absolutoria s úředním záznamem o ukončení
posledního ročníku VOŠ denní nebo dálkové formy vzdělávání, hodnocení absolventské
práce a absolvování odborné praxe – denní forma vzdělávání.
Student 3. ročníku VOŠ, který neodevzdá hodnotící list z praxe nemůže konat
absolutorium z důvodu nesplnění podmínek klasifikace za letní období 3. ročníku denní
formy vzdělávání.
Předložená absolventská práce je hodnocena klasifikovaným zápočtem na základě
písemného posudku vedoucího absolventské práce. Neodevzdá-li student absolventskou
práci nebo je-li hodnocena vedoucím práce klasifikačním stupněm nevyhověl, nesplnil
student podmínky udělení klasifikovaného zápočtu, nemá ukončený ročník a nemůže
konat absolutorium v řádném termínu v měsíci červnu.
Posudky absolventských prací budou předány na třídnické hodině po skončení písemné
jazykové zkoušky absolutoria.
Studenti si mohou připravit na obhajobu absolventské práce prezentaci v PowerPointu
v rozsahu 3 až 5 minut. Tuto prezentaci mohou použít v úvodu obhajoby.

V Karlových Varech dne 4. 1. 2017

Mgr. Martin Capek
zástupce ředitele školy

Pokyny pro studenty 3.VA, 3.VB

Písemná část jazykové zkoušky absolutoria 3.Va, 3.Vb se koná dne 24. 5. 2016
od 9:00 hodin v budově školy ve Šmeralově ul. (dle vyvěšeného rozpisu).
Studenti 3.Va, 3.Vb odevzdají indexy se zápisy o hodnocení vedoucím učitelům
do 29. ledna 2016.
Před zahájením písemné jazykové zkoušky studenti denní formy ve třídách odevzdají:
- hodnotící listy z praxe opatřeny razítkem podniku a podpisem
osoby odpovědné za konání praxe
Po skončení písemné jazykové zkoušky se studenti 3.Va, 3.Vb soustředí v učebně na
třídnické hodině.
3.Va uč. č. 122
3.Vb uč. č. 128

(BE)
(KS)

Studijní průkazy (indexy) budou vráceny u absolutoria s úředním záznamem o ukončení
posledního ročníku VOŠ denní formy vzdělávání, hodnocení absolventské práce a
absolvování odborné praxe.
Student, který neodevzdá hodnotící list z praxe nemůže konat absolutorium z důvodu
nesplnění podmínek klasifikace za letní období 3. ročníku denní formy vzdělávání.
Předložená absolventská práce je hodnocena klasifikovaným zápočtem na základě
písemného posudku vedoucího absolventské práce. Neodevzdá-li student absolventskou
práci nebo je-li hodnocena vedoucím práce klasifikačním stupněm nevyhověl, nesplnil
student podmínky udělení klasifikovaného zápočtu, nemá ukončený ročník a nemůže konat
absolutorium v řádném termínu v měsíci červnu.
Posudky absolventských prací budou předány na třídnické hodině po skončení písemné
jazykové zkoušky absolutoria.
Studenti si mohou připravit na obhajobu absolventské práce prezentaci v PowerPointu
v rozsahu 3 až 5 minut. Tuto prezentaci mohou použít v úvodu obhajoby.

V Karlových Varech dne 18. 12. 2015

Mgr. Martin Capek
zástupce ředitele školy

Pokyny pro studenty 3.Va, 3.Vb, 4.Vds

Písemná část jazykové zkoušky absolutoria 3.Va, 3.Vb se koná dne 26. 5. 2015
od 9:00 hodin v budově školy ve Šmeralově ul. (dle vyvěšeného rozpisu).
Studenti 3.Va, 3.Vb odevzdají indexy se zápisy o hodnocení vedoucím učitelům
do 30. ledna 2015.
Písemná část jazykové zkoušky absolutoria 4.Vds se koná dne 2. 6. 2015
od 9:00 hodin v budově školy ve Šmeralově ul. (dle vyvěšeného rozpisu).
Studenti 4.Vds odevzdají indexy se zápisy o hodnocení před zahájením písemné části
jazykové zkoušky absolutoria nejpozději do 2. 6. 2015 v sekretariátu školy.
Před zahájením písemné jazykové zkoušky studenti denní formy ve třídách odevzdají:
- hodnotící listy z praxe opatřeny razítkem podniku a podpisem
osoby odpovědné za konání praxe
Po skončení písemné jazykové zkoušky se studenti 3.Va, 3.Vb a 4.Vds soustředí v
učebně na třídnické hodině.
3.Va uč. č. 144
3.Vb uč. č. 126
4.Vds uč. č. 119

(FA)
(BN)
(DR)

Studijní průkazy (indexy) budou vráceny u absolutoria s úředním záznamem o ukončení
posledního ročníku VOŠ denní (dálkové) formy vzdělávání, hodnocení absolventské práce
a absolvování odborné praxe.
Student, který neodevzdá hodnotící list z praxe nemůže konat absolutorium z důvodu
nesplnění podmínek klasifikace za letní období 3. ročníku denní formy vzdělávání.
Předložená absolventská práce je hodnocena klasifikovaným zápočtem na základě
písemného posudku vedoucího absolventské práce. Neodevzdá-li student absolventskou
práci nebo je-li hodnocena vedoucím práce klasifikačním stupněm nevyhověl, nesplnil
student podmínky udělení klasifikovaného zápočtu, nemá ukončený ročník a nemůže konat
absolutorium v řádném termínu v měsíci červnu.
Posudky absolventských prací budou předány na třídnické hodině po skončení písemné
jazykové zkoušky absolutoria.
Studenti si mohou připravit na obhajobu absolventské práce prezentaci v Power Pointu
v rozsahu 3 až 5 minut. Tuto prezentaci mohou použít v úvodu obhajoby.
V Karlových Varech dne 19. 12. 2014

Mgr. Martin Capek
zástupce ředitele školy

Pokyny pro studenty 3.Va, 3.Vb a 4.Vds

Písemná část jazykové zkoušky absolutoria se koná dne 21. 5. 2013
od 9:00 hodin v budově školy ve Šmeralově ul.
(dle vyvěšeného rozpisu učeben).
Před zahájením jazykové zkoušky studenti ve třídách odevzdají
vyučujícím jazyků:
- studijní průkazy se zápisy o předepsané klasifikaci (zkouška,
klasifikovaný zápočet, zápočet)
- hodnotící listy z praxe opatřeny razítkem podniku a podpisem
osoby odpovědné za konání praxe

Po skončení jazykové zkoušky se studenti 3.Va, 3.Vb a 4.Vds
soustředí v učebně na třídnické hodině.
3.Va
uč. č. 128
(BE)
3.Vb
uč. č. 126
(KS)
4.Vds
uč. č. 138
(SN)
Studijní průkazy budou vráceny u absolutoria s úředním záznamem o ukončení
posledního ročníku VOŠ denní a dálkové formy vzdělávání a absolvování odborné
praxe.
Student, který neodevzdá včas hodnotící list z praxe nemůže konat absolutorium
z důvodu nesplnění podmínek klasifikace za letní období 3. ročníku denní formy
vzdělávání a 4. ročníku dálkové formy vzdělávání.
Předložená absolventská práce je hodnocena klasifikovaným zápočtem na základě
písemného posudku vedoucího absolventské práce. Neodevzdá-li student
absolventskou práci nebo je-li hodnocena vedoucím práce klasifikačním stupněm
nevyhověl, nesplnil student podmínky udělení klasifikovaného zápočtu, nemá
ukončený ročník a nemůže konat absolutorium v řádném termínu v měsíci červnu.
Posudky absolventských prací budou předány na třídnické hodině po skončení
písemné jazykové zkoušky.
Studenti si mohou připravit na obhajobu absolventské práce prezentaci v Power
Pointu v rozsahu 3 až 5 minut. Tuto prezentaci mohou použít v úvodu obhajoby.
V Karlových Varech dne 15. 5. 2013

Mgr. Martin Capek
zástupce ředitele školy

Pokyny pro studenty 3.Va a 4.Vds

Písemná část jazykové zkoušky absolutoria se koná dne 24. 5. 2011
od 9:00 hodin v budově školy ve Šmeralově ul.
(dle vyvěšeného rozpisu učeben).
Před zahájením jazykové zkoušky studenti ve třídách odevzdají
vyučujícím jazyků:
- studijní průkazy se zápisy o předepsané klasifikaci (zkouška,
klasifikovaný zápočet, zápočet)
- hodnotící listy z praxe opatřeny razítkem podniku a podpisem
osoby odpovědné za konání praxe

Po skončení jazykové zkoušky se studenti 3.Va a 4.Vds
soustředí v učebně na třídnické hodině.
3.Va
uč. č. 138
(FA)
4.Vds
uč. č. 126
(BN)
Studijní průkazy budou vráceny u absolutoria s úředním záznamem
o ukončení posledního ročníku VOŠ denní a dálkové formy vzdělávání
a absolvování odborné praxe.
Student, který neodevzdá včas hodnotící list z praxe nemůže konat
absolutorium z důvodu nesplnění podmínek klasifikace za letní
období 3. ročníku denní formy vzdělávání.
K absolutoriu má právo postoupit i student, jehož absolventská práce je
hodnocena známkou nevyhověl.
Posudky absolventských prací budou předány na třídnické hodině po
skončení písemné jazykové zkoušky.
Studenti denní formy vzdělávání si mohou připravit na obhajobu
absolventské práce prezentaci v Power Pointu v rozsahu 3 až 5 minut.
Tuto prezentaci mohou použít v úvodu obhajoby.
V Karlových Varech dne 20. 4. 2011
Mgr. Martin Capek
zástupce ředitelky školy

