
Organizácia vyučovania na Spojenej škole Novohradská  
počas písomných maturít (15. – 17.3.2022) 

 

Štvrtok 17.3.2022 

Písomné maturity z matematiky  

 maturitné triedy: IV.B, IV.C, V.A, oktáva + prihlásení žiaci zo IV.IBD – účasť na maturitnej skúške; 

 žiaci veľkého gymnázia národného programu (triedy I.A, I.B, I.C, KVI, II.A, II.B, II.C, SEX, III.A, III.B, III.C, SEP, 

IV.A) zostávajú na dištančnom vzdelávaní podľa stáleho rozvrhu s výnimkou predmetov, ktorých učitelia 

budú administrovať maturitné skúšky (títo vyučujúci žiakov vopred upozornia); 

 žiaci na dištančnom vzdelávaní budú automaticky odhlásení z obedov v jedálni; 

 žiaci malej školy (PYP AJ a SJ, ZŠ, MG) ako aj všetky triedy MYP sa budú učiť prezenčne podľa stáleho rozvrhu 

upraveného suplovaním; upozorňujeme žiakov na zmeny učební; 

 žiaci III.IBD a IV.IBD (s výnimkou maturujúcich) sa budú učiť prezenčne podľa upraveného rozvrhu, ale ich 

výučba bude prebiehať väčšinou na 1.poschodí na strane veľkého gymnázia; maturujúci žiaci IBD sa po 

maturitnej písomke zapoja do prezenčného vyučovania podľa svojho rozvrhu: 

Trieda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

 
 
 
III.IBD 

TOK (Ban) 
111 

MAT (Gra) 

110 
FYZ (Gon) 

111 
ANJ (Lin) 

ŠVL2 
SJA (Zah) 

111 
INF (Lom) 

ŠVL1 
DEJ (Dea) 

111 

TOK (Kin) 
112 

MAT (Kos) 

114 
PSY (Dit) 

116 
CHE (Bel) 

LCHg 
EKO (Kol) 

112 
BIO (Ben) 

111 
SJL (Pec) 

114 

MAT (Neu) 

110 
TOK (Kin) 

112 
EKO (Kol) 

112 
 SJL (Vic) 

110 
 FYZ (Cha) 

112 
 

 TOK (Ban) 
111 

BIO (Lan) 
110 

 SJL (Pec) 
114 

   

 
 
 
IV.IBD 

EKO (Kol) 
113 

MAT (Neu) 
114 

DEJ (Kin) 
115 

FYZ (Gon) 
116 

INF (Lom) 
ŠVL1 

FYZ (Gon) 
116 

MAT (Kos) 
115 

EKO (Šil) 
111 

CHE (Ora) 
LCHg 

PSY (Dit) 
112 

    PSY (Dit) 
112 

BIO (Lan) 
LBg 

CHE (Ora) 
LCHg 

      TOK (Kin) 
113 

 

 

 upozorňujeme, že vyššie uvedený rozvrh sa ešte môže zmeniť; o zmenách žiakov informujú vyučujúci; 

 Dôrazne žiadame všetkých prezenčne vyučovaných žiakov, aby nevstupovali na 3. a 4. poschodie školy na 

strane veľkého gymnázia a svojim správaním nerušili priebeh maturitných skúšok! Ďakujeme. 

 


