
ŘEDITELSKÉ PÍSEMKY/ŘP a PŘEDEHRÁVKY - pro školní rok 2022/23 

ŘP se píše ve 2. pololetí místo jedné kompozice. ŘP jsou vyhodnoceny v rámci školního interního srovnávání úrovně znalostí, schopností a dovedností. 

TU – poučí své žáky, vysvětlení podají především „nováčkům“, poučení TU zapíše do eTK do POUČENÍ 

Cíl: - zopakovat učivo od začátku školního roku, schopnost zvládnout naučit se větší celek, respektovat termín, předvést hru na nástroj, zvládnou trému 

Motivace: - fixace učebního celku, opakování k maturitní a závěrečné zkoušce, umět zahrát jednoduchou skladbu a příprava pro výstupy na pedagogické praxe 

Pravidla: 

 

ředitelské písemky se budou psát z těchto předmětů: obory PS, MZ, PMP, PL: ČJ, AJ, NJ a M (4. r. podle toho, z čeho maturují) 

                                                                               obory O (tříleté): So + OŠP 

- ředitelskou písemku a předehrávky v oborech PMP a PMPD se konají pouze jednou v řádném termínu 

- v případě absence je žák omluven, předloží-li studijní průkaz a doloží-li řádné a prokazatelné potvrzení na svou absenci, ŘP a předehrávky se pak konají 

           hromadně v určeném náhradním termínu pod dohledem vyučujícího (v nepřímé činnosti) mimo výuku žáka 

- řádné termíny jsou vyvěšeny na ředitelské nástěnce, poslány všem vyučujícím do EDOOKITu 

- ředitelské písemky a předehrávky se budou konat ve vyučovací hodině daného předmětu v určeném týdnu - přítomný je pedagog vyučující daný předmět 

Harmonogram ŘP – v případě absence (výjimečně a řádně omluveno) vyučující domluví náhradní termín/NT  

Vyučující komplet s vyhodnocením za třídu/skupinu odevzdá zároveň s kompozicemi PK, PK k 20. 6. daného školního roku předá JiŠ. 

 

Vyučující si společně žáky si domluví jeden řádný termín pro napsání ŘP v daném týdnu 

 PL4 PL3 PL2 PL1 

NJ nematurující z NJ nepíší ŘP v týdnu 27. 3. – 31. 3. v týdnu 27. 3. – 31. 3. v týdnu 27. 3. – 31. 3. 

 PMPA4+PL4 

PMP4 

PMPD3 

PMPA3+PL3 

PMP3 

 

PMPA2+PL2 

PMP2 

PMPD2 

PMPA1+PL1 

PMP1 

PMPDA1+PMPD1 

Předehrávky 

pro obory PMP včetně D3 

v týdnu 27. 3. – 31. 3. v týdnu 5. 6. – 9. 6. 

 

v týdnu 5. 6. – 9. 6. 

včetně PL2/SHV/Nykl 

v týdnu 5. 6. – 9. 6. 

 

ČJ+L v týdnu 6. 3. – 10. 3. v týdnu 6. 3. – 10. 3. v týdnu 6. 3. – 10. 3. v týdnu 6. 3. – 10. 3. 

AJ  v týdnu 13. 3. – 17. 3. 
volba MZk M nebo AJ nebo NJ  

v týdnu 13. 3. – 17. 3. v týdnu 13. 3. – 17. 3. v týdnu 13. 3. – 17. 3. 

M v týdnu 27. 3. – 31. 3. v týdnu 27. 3. – 31. 3. v týdnu 27. 3. – 31. 3. 

 PS4 PS3 PS2+MZ2 PS1+MZ1 

ČJ+L v týdnu 6. 3. – 10. 3. v týdnu 6. 3. – 10. 3. v týdnu 6. 3. – 10. 3. v týdnu 6. 3. – 10. 3. 

AJ v týdnu 13. 3. – 17. 3. v týdnu 13. 3. – 17. 3. v týdnu 13. 3. – 17. 3. v týdnu 13. 3. – 17. 3. 

zdravotnické 

So + OŠP 

O3 O2 O1 

v týdnu 17. 4. – 21. 4. v týdnu 17. 4. – 21. 4. v týdnu 17. 4. – 21. 4. 
 

Náhradní termíny z důvodu řádné omluvy:  

žák předloží vyučujícímu studijní průkaz a doloží řádnou omluvu pro absenci v naplánovaném řádném termínu ŘP 


