
Harmonogram tvorby JZZZ 2010/11 

SRPEN - ZÁŘÍ 2010 – PŘÍPRAVA 

Činnost Výstupy Termíny Odpovídá

přihlášení na školení editorů 
k tvorbě JZZZ  

- vyplnění přihlášky na 
http://www.anthill.cz/nzz/ 

do 10. 8. 2010 editor 

účast na školení editorů  srpen/ počátek září editor 

sestavení autorského týmu  - odeslání jmenného seznamu autorů 
s platnými e-maily na editornzz@nuov.cz 

do 25. 9. 2010 editor 

ZÁŘÍ – 15. LISTOPAD 2010 – ZAHÁJENÍ TVORBY JZZZ 

organizace  
1. schůzky autorského týmu 

- oznámení termínu a místa schůzky na 
adresu editornzz@nuov.cz 

- rezervace PC učebny NÚOV na 
vit.vales@nuov.cz 

- uskutečnění schůzky 

 

 

 

nejpozději do  
20. 10. 2010 

editor 

 

editor 

všichni 
členové  AT 

zpracování zápisu  
z 1. schůzky AT 

- odeslání zápisu z 1. schůzky na 
renata.drabova@nuov.cz 

do 14 dní od 
uskutečnění schůzky 

editor 

oprava chyb v tématech 
JZZZ 2009/2010 

- opravená témata JZZZ 2009/2010 nejpozději do 
5. 11. 2010   

editor 

úprava struktury JZZZ 
2010/2011 pro obor, 
přidělení práv autorům 

- upravená struktura JZZZ 

- rozkopírování témat ústní zkoušky 

- přidělení práv autorům 

- přiřazení otázek ze světa práce k tématům 
ústní zkoušky 

 

 

 
 
nejpozději do 
15. 11. 2010 

editor 

editor 

editor 

 
editor/autor 

ŘÍJEN 2010 - 15. LEDEN 2011 – 1. ETAPA TVORBY JZZZ 

probíhající tvorba témat do 
databáze IS NZZ 

- práce jednotlivců, komunikace autorského 
týmu, průběžná kontrola stavu tvorby témat, 

- možnost uskutečnění další schůzky AT na 
hana.husakova@nuov.cz 

 editor/autoři 

zpracování zprávy o stavu 
rozpracovanosti JZZZ 

- odeslání zprávy o stavu rozpracovanosti 
JZZZ na renata.drabova@nuov.cz 

nejpozději do  
15. 12. 2010  

editor 

zpracování podkladů 
k samostatné odborné práci  
(v případě SOP) 

- odeslání podkladů k samostatné odborné 
práci na renata.drabova@nuov.cz 

nejpozději do  
15. 12. 2010 

editor 

potvrzení  
o připravenosti JZZZ ke 
kontrole po ukončení  
1. etapy tvorby  

- odeslání zprávy o připravenosti JZZZ ke 
kontrole po ukončení 1.etapy tvorby na 
renata.drabova@nuov.cz 

- dočasné zablokování přístupu autorů k JZZZ 

nejpozději do 
15. 1. 2011 

editor 

vypořádání připomínek 
NÚOV  ke kontrole JZZZ  

- zapracování připomínek z kontroly do JZZZ 
(obnovení přístupu autorů k JZZZ) 

 
 

editor/autoři 

potvrzení  
o uložení témat do databáze 

- odeslání potvrzení o připravenosti témat 
k uložení do databáze na 
renata.drabova@nuov.cz 

- definitivní zablokování JZZZ autorům 

nejpozději do  
14 dnů od obdržení 
připomínek z NÚOV 

editor 

 

15. LEDEN - 15. ÚNOR 2011 – 2. ETAPA TVORBY JZZZ 

dokončení – editace JZZZ 
pro školy 

- doplnění informací o jednotném zadání do 
JZZZ 

- zpracování/ editace společných částí JZZZ 

 editor 

Závěrečná kontrola JZZZ - provedení závěrečné kontroly JZZZ na 
https://skoly.nzz.nuov.cz/admin/ 

(obě verze: pro učitele, pro žáky) 

nejpozději do  
14 dnů od pokynu  
z NÚOV  

editor 

potvrzení  
o zpřístupnění JZZZ školám 

- odeslání zprávy o zpřístupnění na 
renata.drabova@nuov.cz 

nejpozději do  
15. 2. 2011  

editor 

březen - duben 2011 
v případě potřeby prezentace JZZZ na metodických seminářích pro školy vit.vales@nuov.cz 



 


