
Sdělení ředitele spádové školy
 

Vážení žáci,
zasíláme Vám informace ze spádové školy MZ 2021 podzim.
 
U zkoušek smíte používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné než povolené pomůcky (mobilní a jiná elektronická zařízení, tj. mobilní telefony, notebooky,
netbooky, smartobooky, PDA, tablety, čtečky elektronických knih, audio přehrávače, PMC, MID, speciální hodinky aj.) či další formy nesamostatné práce (napovídání,
opisování, využívání "taháků" apod.) jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo jako na hrubé porušení pravidel MZ.
 
V případě, že u zkoušky chcete využívat vlastní pomůcky, tak si je musíte nechat zkontrolovat u zástupců ředitele TV (budova Jílová - místnost C214) v následujících
termínech:
23. 8. 2021 od 8:00 do 10:00
25. 8. 2021 od 12:00 do 14:00
26. 8. 2021 od 12:00 do 14:00
30. 8. 2021 od 12:00 do 13:00
31. 8. 2021 od 8:00 do 9:00 a od 12:00 do 13:00
 
V den zkoušky MAT-DT není možné z časových důvodů kontrolovat pomůcky (na každou zkušební místnost bude nachystána 1 náhradní sada pomůcek)
 
Povolené pomůcky MAT-DT:
Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (bez vpisků a poznámek). Mezi povolené pomůcky je možné zařadit také tzv. souhrny, které však nesmí
obsahovat informace nad rámec tabulek pro střední školy. V publikacích nesmí být žádné poznámky či vpisky. Využití záložek či podtržení některých pasáží je tolerováno.
Kalkulačka bez grafického a programovacího režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů. Kalkulačka nesmí vykreslovat grafy, nesmí zjednodušovat algebraické
výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických nebo jiných rovnic. Měla by zvládat všechny početní operace, jako je sčítání, odčítání, násobení,
dělení, umocňování a odmocňování, měla by počítat hodnoty elementárních funkcí (sinus, kosinus, tangens, logaritmus) a k hodnotám těchto funkcí nalézt argument (resp.
hodnoty inverzních funkcí). Tolerováno je i mnoho dalších funkcí kalkulaček, např. práce se zlomky, částečné odmocňování, převody úhlů, výpočet faktoriálů a
kombinačních čísel, statistické funkce. Nelze však používat programovatelnou kalkulačku.
 
Epidemiologická opatření: sledujte prosím aktuální informace a pokyny stanovené MŠMT a Ministerstvem zdravotnictví
 
V případě potřeby dalších informací se prosím obraťte mailem Ing. Čechové, ZŘ TV (cechova@jilova.cz)
 
Aktuální informace budou zveřejňovány na webu školy.
 
 
Přeji Vám spoustu štěstí u zkoušek,
 
Ing. Andrzej Bartoś, ředitel školy

 
S pozdravem Ing. Andrzej Bartoś

ředitel/ka školy


