
M#ffiM
Hotelová škola a 0bchodní

a kadem ie Havířov s. r.0,

Prtxť*§mwň část maťwri€xl{ xktlw$ky Z§lffi
r tb"eL.o,fu;, "." " , ., i . j" ,?.;urzr"',.. "

'ž'z:r;le:<:Zžt3<*'z,Za+zz'=;i,. j,r::?::.ť,.113*,jz"j':l::ž,|.:,,.:.!,7{p:;:::,j:,,z::_,zi:',.-:"l ,, ",":"i''}

Ředitelt<'a školy navrhujev souladu s § 79, odst.3 zákonač.56112004 Sb. (školský zákon) v platném znění a § 24
lyhlášky č. 1'l712009 Sb. v platném znění:
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Klasifikaci navrhuje zkoušející po dohodě s přísedícím, komise schvaluje hlasovánítn, přičemž každý člen korrrise trrá
jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy maturitní komise.

Klasifikačni stupnice:

l - i".ý.bomý

2- chvalitebný

3 - dobrý

4 - dostatečný

5 - nedostatečný

O klasifikaci nerozhoduje ten ělen komise, ktený nebyl zkoušce přítomen nebo nebyl orr'o*"., při převážné části doby
konání zkoušky (§ 36 odstavec i r,yhlášky l7'l12009 Sb. v platném mění.)

Souhlasím s výše uvedenými údaji

předseda maturitní komise

Místopředseda maturitní komise

Třídní uěitel

Zkoušející

přísedící
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Ředitelka školy navrhuje v souladu s § 79, odst. 3 zákonač.56112004 Sb. (škols§ zákon) v platném znění
a § 24 iyhlášky č. 17112009 Sb. v platném znění:
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ústní zkouška
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Klasifikaci navrhuje zkoušející po dohodě s přísedícím, komise sclrvaluje hlasovánínl, přičenrž každý člen komise nlá
jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy maturitní komise.
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Klasifikace praktické maturitní zkoušky se stanoví dle následujících poměru.

Hotelor,T], provoz: 40 % písemné zpracol,áni,30 oÁ praktická část, 30 % obhajoba:

Cestovní ruch: 60 % písemné zpracování,40 oÁ obhajoba.

Obchodní akadenrie: 60 % písemné zpracování, 40 Yo obhajoba.

Klasifikační stupnice:

l - qýborný

2- chvalitebný

3 - dobry;

4 - dostatečný

5 - nedostatečný

O klasifikaci nerozhoduje ten člen kotnise, kteqi nebyl zkoušce přítomen nebo nebyl přítomen při převážné části doby
konáni zkoušky (§ 36 odstavec 1 vyhláš§ 1'7712009 Sb. v platném znění.)

Souhlasím s rnýše uvedenými údaji

předseda maturitrrí komise

Místopředseda maturitní komise 
,

Třídní učitel

Zkoušející

přísedící


