Pokyny pro MOP – obchodní akademie
Ve všech dnech dodržujte hygienické podmínky požadované školou.
Pondělí 25. 5. část EKONOMIKA + KORESPONDENCE
Skupina 4.B/3 – učebna 36
Martin Jiří
Matěcha Jaroslav
Nápravník Matěj
Pluhařová Eliška
Šábrt Martin
Titěrová Barbora
Vacková Klára
Vejvodová Katrin
Vrátilová Aneta
Kmenová učebna
Sraz v uvedené učebně
Přidělená počítačová učebna
Čas vymezený pro pobyt v počítačové učebně
WC, na které budete během pobytu v tento den
chodit

36
8:45
4.B/3 učebna 32
9:40 – 10:30
Dívky – 2. mezipatro
Chlapci – 1. mezipatro

Ve výše uvedeném čase se dostavíte do kmenové učebny
1) vyndáte si svačinu a pomůcky (vypnete mobilní telefony, sundáte si hodinky – toto
uložíte do tašky) a tašky si uložíte k zadní stěně učebny
2) nesedáte si sami na vámi zvolené místo, je určen jmenovitý zasedací pořádek, tzn. že
vaše místo vám sdělí dozor
3) v učebně budete seznámeni se zásadami chování během MOP (tyto zásady se týkají
všech dní, kdy danou práci píšete)
4) podepíšete, že jste zdravotně způsobilí psát MOP (pro tento den)
5) připravíte si na lavici povolené pomůcky, povolenými pomůckami jsou psací potřeby
(včetně zvýrazňovačů), pravítko a kalkulačka
6) dojde k zadání maturitní práce
7) ve výše určeném čase dojde k přesunu do počítačové učebny
- pro vypracování dopisu máte vymezený čas v učebně IT
- do počítačové učebny budete pouštěni po 1 minutě
- cestou do počítačové učebny si nesete zadání maturitní práce s sebou, proto se
nesmíte stavit na WC (ani cestou zpět)
- vypracujete dopis, předtisk bude umístěn na ploše počítače
- před odesláním na tiskárnu si jej zkontrolujte, máte pouze 1 povolený tisk, pokud si
přijdete na chybu poté, opravte ji ručně
8) po vytištění dopisu (tento si berete s sebou, neodevzdáváte v počítačové učebně)
budete opět v intervalech pouštěni dozorem do kmenové učebny, kde budete
vypracovávat ekonomickou část zadání
9) pokud chcete jít na WC (vždy 1 žák z učebny, nikdy ne více najednou), musíte to
oznámit dozoru a odevzdat mu práci, po návratu z WC si ji opět vyzvednete
PRO LETOŠNÍ ROK BYL ZRUŠEN ČASOVÝ LIMIT, NEJSTE TEDY (KROMĚ POBYTU U
POČÍTAČŮ) OMEZENI ČASEM.

Úterý 26. 5. část ÚČETNICTVÍ (ruční)
Kmenová učebna
Sraz v uvedené učebně
WC, na které budete během pobytu v tento den
chodit

36
8:15
Dívky – 2. mezipatro
Chlapci – 1. mezipatro

Ve výše uvedeném čase se dostavíte do kmenové učebny
1) vyndáte si svačinu, pomůcky a psací potřeby (vypnete mobilní telefony, sundáte si
hodinky – toto uložíte do tašky) a tašky si uložíte k zadní stěně učebny
2) nesedáte si sami na vámi zvolené místo, je určen jmenovitý zasedací pořádek, tzn. že
vaše místo vám sdělí dozor
3) připravíte si povolené pomůcky a psací potřeby na lavici, svačinu si položíte na
vedlejší židli
4) povolenými pomůckami jsou kalkulačka, účtový rozvrh a tabulka se sazbami ze
zákonů 2020 (pro obě části účetnictví)
5) podepíšete, že jste zdravotně způsobilí psát MOP (pro tento den)
6) dojde k zadání maturitní práce
7) pokud chcete jít na během konání písemné práce na WC (vždy 1 žák z učebny, nikdy
ne více najednou), musíte to oznámit dozoru a odevzdat mu práci, po návratu z WC si
ji opět vyzvednete
PRO LETOŠNÍ ROK BYL ZRUŠEN ČASOVÝ LIMIT, NEJSTE TEDY OMEZENI ČASEM.

Středa 27. 5. část ÚČETNICTVÍ (počítačové)
Počítačová učebna
Sraz v uvedené učebně
WC, na které budete během pobytu v tento den
chodit

32
7:45
Dívky – 2. patro
Chlapci – 1. mezipatro

Ve výše uvedeném čase se dostavíte do počítačové učebny
1) vyndáte si svačinu, pomůcky a psací potřeby (vypnete mobilní telefony, sundáte si
hodinky – toto uložíte do tašky) a tašky si uložíte k zadní stěně učebny
2) nesedáte si sami na vámi zvolené místo, je určen jmenovitý zasedací pořádek, tzn. že
vaše místo vám sdělí dozor, před zadáním maturitní práce je zakázáno sahat na
počítač
3) připravíte si povolené pomůcky a psací potřeby na lavici, svačinu si položíte na
vedlejší židli
4) podepíšete, že jste zdravotně způsobilí psát MOP (pro tento den)
5) dojde k zadání maturitní práce
6) tiskněte průběžně, pro každou tiskovou sestavu máte pouze 1 pokus, proto si ji
zkontrolujte před odesláním na tiskárnu
7) pokud chcete jít na WC (vždy 1 žák z učebny, nikdy ne více najednou), musíte to
oznámit dozoru a odevzdat mu práci, po návratu z WC si ji opět vyzvednete
PRO LETOŠNÍ ROK BYL ZRUŠEN ČASOVÝ LIMIT, NEJSTE TEDY OMEZENI ČASEM.

