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A. JMENOVÁNÍ ZKUŠEBNÍ KOMISE 

V souladu § 74 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle příslušných ustanovení § 3 vyhl. 

č. 47/2005 Sb., vyhl.126/2011 Sb. a vyhl. 36/2014 o ukončování vzdělávání ve středních školách 

závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších 

předpisů 

JMENUJI 

Garantem závěrečných zkoušek: Ing. Danu Ptáčkovou 

Pro obory SPŠ Ostrov tuto zkušební komisi pro závěrečné zkoušky v roce 2019:  

Komise AM3 obor: 23–68–H/01  Mechanik opravář motorových vozidel 

Stálí členové zkušební komise 

Předseda: jmenován KÚ 

Místopředseda: Ing. Jiří Tomášek 

Třídní učitel:  František Janda 

Další členové zkušební komise 

Ústní část 

Učitel odborných předmětů: Ing. Bohuslav Vaněk 

Učitel odborného výcviku: Jaroslav Zmeškal 

Odborník z praxe:  Jiří Kolovrátek 

                                                               Autoservis Kolovrátek, s. r. o. 

                                                                               Stará cesta 116 

                                                                               362 63 Dalovice u Karlových Varů 

 

Písemná část: Ing. Bohuslav Vaněk 

Praktická část: Tomáš Poláček František Petra 

Jaroslav Zmeškal Tomáš Jenčík 

Václav Jurčík Ladislav Fencl 

Miroslav Drabálek Miroslav Balek 

Komise SP3 obor: 23–51–E/01  Strojírenské práce 

Stálí členové zkušební komise 

Předseda: jmenován KÚ 

Místopředseda: Ing. Dana Ptáčková 

Třídní učitel:  Ing. Jan Švandrlík  

Další členové zkušební komise 

Ústní část 

Učitel odborných předmětů: Ing. Jan Švandrlík, Ing. Roman Zatloukal 

Učitel odborného výcviku: Ladislav Taušner 
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Odborník z praxe:  Ing. Jan Ptáček, , Renatechnik s.r.o., Hroznětínská 1318,  

363 01 Ostrov 

Písemná část: Ing. Jan Švandrlík 

Praktická část: Ladislav Taušner Milan Kočan 

Komise N3 obor: 23–52–H /01  Nástrojař 

Stálí členové zkušební komise 

Předseda: jmenován KÚ 

Místopředseda: Ing. Dana Ptáčková  

Třídní učitel:  Ing. Roman Zatloukal  

Další členové zkušební komise 

Ústní část 

Učitel odborných předmětů: Jiří Malý, Ing. Roman Zatloukal 

Učitel odborného výcviku: Ing. Ladislav Taušner 

Odborník z praxe:  Ing. Jan Ptáček, Renatechnik s.r.o., Hroznětínská 1318,  

363 01 Ostrov 

Písemná část: Jiří Malý 

Praktická část: Milan Kočan  Ladislav Taušner 
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B. POJETÍ ZKOUŠEK V ROCE 2018/2019 

V souladu s § 74 – § 76 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání ve ve znění pozdějších předpisů, a podle příslušných ustanovení vyhl. č. 47/2005 Sb., 

vyhl. 126 /2011 Sb., vyhl. 36/2014 a vyhl. 118/2017 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách 

závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších 

předpisů 

STANOVUJI 

následující pojetí a obsah zkoušek pro obor, v němž žák dosahuje středního vzdělání s výučním 

listem 

Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí:  

- písemná zkouška, 

- praktická zkouška z odborného výcviku, 

- ústní zkouška. 

PÍSEMNÉ PRÁCE 

Délka trvání 240 min 

Škola využívá jednotných zadání a s tím související zkušební dokumentaci. 

Ve zkušební dokumentaci pro školní rok 2018/2019 se mění pravidla pro stanovení témat písemné 

zkoušky takto: 

Ředitel školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači) nebo 

písemnou formou (na papíře). 

Třída SP3, N3 – písemná forma (na papíře) 

Ke dni 20. 1. 2019 nejsou obory Nástrojař a Strojírenské práce zařazeny mezi obory s bankou úkolů. 

U oborů vzdělání s nabídkou témat v pdf. vybere ředitel školy nejméně 3 témata, z nichž každému 

žákovi jedno téma přidělí. 

Délka zkoušky – Zkouška se skládá ze dvou částí: 

Test – soubor otázek – dle JZZZ, doba trvání 60 min. 

Písemka – soubor otázek – dle JZZZ, doba trvání 180 min. 

Test 

V jednotném zadání některých oborů je zařazen do zkoušky test, který žáci zpracovávají jako součást 

zvoleného tématu. V rámci kritérií a pravidel pro hodnocení písemné zkoušky je v jednotném zadání 

uvedeno, jak se výsledky testu promítnou do její klasifikace. 

Správná řešení 

V jednotném zadání všech oborů jsou zpracována správná (vzorová) řešení úkolů. Ta mohou učitelé 

využít pro hodnocení a přitom berou v úvahu, že se nejedná o závaznou odpověď, nýbrž o příklad 

(vzor) řešení. 

Kritéria a pravidla hodnocení 

Ke každému tématu jsou stanovena podrobná kritéria a pravidla hodnocení založená na systému 

bodového hodnocení a převodu bodů na klasifikaci. Při klasifikaci dodržte stanovené rozsahy bodů. 
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Žák bude klasifikován nedostatečně, pokud při řešení tématu písemné zkoušky nedosáhne 45 procent 

bodů v oborech vzdělání kategorie H a pokud nedosáhne 30 procent bodů v oborech vzdělání 

kategorie E. 

Třída AM3 – elektronická forma (na počítači) 

Od školního roku 2015/2016 mohou školy v řadě oborů využít elektronickou písemnou zkoušku. 

Rozhodnutí o tom, zda se písemná zkouška bude konat v elektronické či papírové podobě, je na vedení 

školy. Pro rozhodování může využít také zkušenosti z pilotáže e-zkoušky, kterou informační systém 

NZZ umožňuje. V některých oborech vzdělání lze k vyzkoušení e-zkoušky použít také cvičné úlohy, 

které jsou k dispozici po celý rok. Ty obsahují příklady, které slouží k procvičení práce v grafickém 

editoru, a další složitější úkoly korespondující s bankou úloh daného oboru (více informací  o cvičných 

úlohách – str. 26). 

Přípravu žáků na elektronickou písemnou zkoušku zajistí škola v rámci svých organizačních zvyklostí 

a možností s využitím aplikace Elektronická zkouška a bank úkolů, které má k dispozici. Žáci by si 

měli vyzkoušet písemnou zkoušku na počítači 1–2x „nanečisto“, tj. cca 2x2 vyučovací hodiny. 

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 

Výběr témat 

Ředitel školy vybere z jednotného zadání nejméně jedno téma. Vybere-li jich více, žáci si téma losují. 

Počet témat praktické zkoušky není vyhláškou fixně stanoven a v jednotném zadání jednotlivých oborů 

se liší podle charakteru a potřeb oboru. 

Délka zkoušky 

V organizačních pokynech k praktické zkoušce je stanoven časový limit pro realizaci praktické zkoušky 

podle jednotného zadání. Tento časový limit je stejný pro všechna témata jednotného zadání praktické 

zkoušky daného oboru (např. Zedník) a škola jej musí respektovat. Minimální délka trvání praktické 

zkoušky podle jednotného zadání je 5 hodin. Podle vyhlášky č. 47/2005 Sb. v platném znění koná žák 

praktickou zkoušku nejdéle 3 dny, u oborů skupiny 82 Umění, užité umění 2 až 4 týdny. V jednom dni 

trvá zkouška nejvýše 7 hodin. Zbývající časový prostor tedy můžete využít pro případné zařazení 

školní části závěrečné zkoušky. 

Kritéria a pravidla hodnocení 

Ke každému tématu jsou stanovena podrobná kritéria a pravidla hodnocení založená na systému 

bodového hodnocení a převodu bodů na klasifikaci. Při klasifikaci dodržte stanovené rozsahy bodů. 

Žák bude klasifikován nedostatečně, pokud při řešení tématu praktické zkoušky nedosáhne 50 procent 

bodů v oborech vzdělání kategorie H a pokud nedosáhne 40 procent bodů v oborech vzdělání 

kategorie E. 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

Výběr témat 

Ředitel školy vybere z jednotného zadání 25 – 30 témat. Žák si z nich jedno téma vylosuje. 

Na základě vybraných témat může škola stanovit tzv. obsahové okruhy, tedy obecněji formulované 

otázky, které mohou žáci dostat pro přípravu na závěrečné zkoušky. Otázky ze světa práce, které jsou 

součástí ústní zkoušky, jsou přístupné veřejně. 

Délka zkoušky 

Vlastní zkouška trvá nejdéle 15 minut, příprava ke zkoušce trvá nejméně 15 minut (je-li součástí tématu 

grafické nebo písemné řešení, může předseda zkušební komise prodloužit dobu přípravy 

až o 15 minut). 
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Podklady k ústní zkoušce 

Pro žáky je třeba zajistit vhodné podklady (např. ukázky materiálů, výrobků, obrázky, schémata apod.). 

Usnadníte tím situaci žákům s nižší úrovní komunikativních dovedností a zohledníte fakt, že při 

závěrečné zkoušce žáci většinou trpí zvýšenou trémou. V oborech vzdělání kategorie E je pečlivá 

příprava podkladů k ústní zkoušce obzvláště důležitá. 

Přehled anotací témat 

Každé jednotné zadání obsahuje jako součást ústní zkoušky Přehled anotací témat ústní zkoušky určený 

pro zkušební komisi – v JZZZ „pro žáky“. Anotace vybraných témat je vhodné předat žákům 

v předstihu (v březnu) pro přípravu na závěrečné zkoušky. 

Obecný přehled ze světa práce (OZSP) 

Smysl obecného přehledu ze světa práce 

Smyslem začlenění otázek ze světa práce do závěrečné zkoušky je, aby žáci odcházeli ze školy s určitou 

praktickou představou o možnostech zaměstnání a dalšího vzdělávání (tj. měli základní přehled 

o možnostech pracovního uplatnění a konkrétních zaměstnavatelích v regionu, vhodných způsobech 

jednání s potenciálním zaměstnavatelem, o reálných pracovních a platových podmínkách při nástupu 

do zaměstnání, možnostech dalšího vzdělávání v oboru i mimo něj apod.). Některé z otázek jsou rovněž 

zaměřeny na ověření toho, zda se žáci prakticky orientují v základních oblastech pracovně-právních 

vztahů (např. náležitosti pracovních smluv, podstatná práva a povinnosti zaměstnance 

a zaměstnavatele) a zda mají základní praktické povědomí o ekonomických aspektech osobního 

i pracovního života (podmínky soukromého podnikání v oboru, daně, vedení osobního i rodinného 

rozpočtu, úvěry a půjčky i rizika z nich vyplývající). 

Jak jsou otázky ze světa práce zařazeny do závěrečné zkoušky 

Ke každému tématu ústní zkoušky v jednotném zadání oborů kategorie H i kategorie E je přiřazena 

jedna otázka ze světa práce. Žák může zodpovídat tuto otázku na počátku nebo na konci ústní zkoušky 

podle rozhodnutí zkušební komise. 

Příprava žáků ve škole 

Příprava žáků na orientaci ve světě práce směřuje k rozvoji klíčových kompetencí (např. pracovních, 

sociálních a personálních, kompetencí k učení, k práci s informacemi apod.). Rovněž napomáhá utvářet 

finanční gramotnost žáků. Může probíhat v rámci občanské nauky i dalších předmětů. Mezi vhodné 

formy a metody přípravy patří zejména návštěvy různých úřadů a institucí (obecní úřady, úřady práce, 

soudy, banky, pojišťovny), exkurze na reálná pracoviště (podniky, firmy) a tematické besedy 

s příslušnými pracovníky. Významné je také průběžné sledování a rozbor mediálně zveřejňovaných 

aktuálních politických a společenských událostí. 

Vyučující by v rámci přípravy měli zabezpečit, aby žáci především na konkrétních případech z běžného 

i pracovního života byli schopni reflektovat problematiku spojenou s jejich celkovou zaměstnatelností, 

základním právním a ekonomickým povědomím, schopnostmi vyrovnat se s aktuálními potřebami 

a změnami společenského prostředí. 

Zkoušení OZSP 

Zkoušení otázky ze světa práce spočívá v rozboru obecných občanských i pracovních zkušeností, 

postojů a názorů, které žák získal při sledování reálného společenského i pracovního dění. V žádném 

případě nejde o ověřování teoretických vědomostí z nějakého vědního oboru. Žáci mohou 

pojednávat o problematice související se zadanou otázkou volně, vyučující spíše opravují nesprávné 

výroky. Případné doplňující otázky zadávají zkoušející formou, která umožní žákům poukazovat na 

konkrétní příklady a uplatnit praktické zkušenosti. 
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Jednotlivé body u každé z otázek slouží zejména k tomu, aby upřesnily pojetí a obsah dané otázky. 

Zkoušející je žákovi nemusí položit všechny, ale pouze ty, které považuje za podstatné a lze je 

zodpovědět ve stanoveném časovém limitu. 

Časový limit 

Časový limit na zodpovězení otázky ze světa práce je minimálně 2 minuty, maximálně 4 minuty. 

Hodnocení OZSP 

Hodnocení otázek ze světa práce ovlivňuje celkové hodnocení výkonu žáka maximálně v rozmezí 

jednoho klasifikačního stupně. Pokud však žák neuspěje v rámci odborné části tématu, je klasifikován 

stupněm „5 – nedostatečný“, i když otázku ze světa práce zodpoví správně. 
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C. TERMÍNOVÝ HARMONOGRAM ukončování studia formou 

závěrečné zkoušky ve školním roce 2018/2019 

V souladu § 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle příslušných ustanovení § 1 

a § 5 vyhl. č. 47/2005 Sb., vyhl. 126 /2011 Sb. a vyhl. 36/2014 o ukončování vzdělávání ve středních 

školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění 

pozdějších předpisů 

Třída AM3  23–68–H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

14. března 2019 ředitel školy jmenuje členy zkušební komisi 

17. května 2019 oznámení klasifikace neprospívajícím žákům 

30. května 2019 vydání vysvědčení  

3. června 2019 písemná práce  

(sraz žáků v 7.45 před sekretariátem školy – Ostrov, Klínovecká 1197) 

10. – 18. 6. 2019  praktická zkouška dle rozpisu žáků (sraz žáků v 7.50 podle rozpisu – Ostrov, 

Klínovecká 1197 a Karlovy Vary, Sportovní 4) 

do 18. 6. 2019  žákovi bude oznámeno hodnocení písemné a praktické zkoušky 

19. – 20. 6. 2019 ústní část dle rozpisu žáků  

(sraz žáků v 7.50 před učebnou 235 – Ostrov, Klínovecká 1197) 

19. – 20. 6. 2019 slavnostní vyřazení – podle rozpisu žáků 

Klasifikace a hodnocení ZZ 

Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky se žákům oznámí nejpozději 1 týden před zahájením 

ústní zkoušky. Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí 

žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil. 

Opravné zkoušky 

Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, a to v září, v prosinci daného kalendářního roku. 

Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě 

ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle předchozího odstavce chce opravnou 

zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc 

před konáním zkoušky. 

Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu z důvodu neukončení posledního ročníku 

vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního 

roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném 

zkušební komisí. 

3. září 2019 písemná práce  

4. – 6. září 2019  praktická zkouška dle rozpisu žáků 

19. září 2019 ústní část dle rozpisu žáků  

2. prosince 2019 písemná práce  
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4. – 6. prosince 2019 praktická zkouška dle rozpisu žáků 

12. prosince 201 ústní část dle rozpisu žáků  

Třída N3 23–52–H /01 Nástrojař 

14. března 2019 ředitel školy jmenuje členy zkušební komisi 

17. května 2019 oznámení klasifikace neprospívajícím žákům 

4. června 2019 vydání vysvědčení  

5. června 2019 písemná práce (sraz žáků v 7.45 Nejdek, Rooseveltova 600) 

12. – 14. 6. 2019  praktická zkouška dle rozpisu žáků (sraz žáků 7.00 hod.– OP Metalis) 

do 14. 6. 2019  žákovi bude oznámeno hodnocení písemné a praktické zkoušky 

17. 6. 2019 ústní část dle rozpisu žáků  

(sraz žáků v 7.50 hod.) 

19. 6. 2019  slavnostní vyřazení  

Klasifikace a hodnocení ZZ 

Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky se žákům oznámí nejpozději 1 týden před zahájením 

ústní zkoušky. Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí 

žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil. 

Opravné zkoušky 

Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, a to v září, v prosinci daného kalendářního roku. 

Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě 

ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle předchozího odstavce chce opravnou 

zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc 

před konáním zkoušky. 

Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu z důvodu neukončení posledního ročníku 

vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního 

roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném 

zkušební komisí. 

3. září 2019  písemná práce  

4. – 6. září 2019  praktická zkouška dle rozpisu žáků 

13. září 2019 ústní část dle rozpisu žáků  

2. prosince 2019 písemná práce  

3. – 5. prosince 2019 praktická zkouška dle rozpisu žáků 

12. prosince 2019 ústní část dle rozpisu žáků  

Třída SP3 23–51–E/01 Strojírenské práce 

14. března 2019 ředitel školy jmenuje členy zkušební komisi 

17. května 2019 oznámení klasifikace neprospívajícím žákům 

4. června 2019 vydání vysvědčení  
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5. června 2019 písemná práce (sraz žáků v 7.45 hod. Nejdek, Rooseveltova 600) 

6., 7., 10. 6. 2019  praktická zkouška dle rozpisu žáků (sraz žáků 7.00 hod. – OP Metalis) 

do 10. 6. 2019  žákovi bude oznámeno hodnocení písemné a praktické zkoušky 

17. 6. 2019 ústní část dle rozpisu žáků  

(sraz žáků v 7.50 hod.) 

19. 6. 2019  slavnostní vyřazení  

Klasifikace a hodnocení ZZ 

Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky se žákům oznámí nejpozději 1 týden před zahájením 

ústní zkoušky. Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí 

žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil. 

Opravné zkoušky 

Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, a to v září, v prosinci daného kalendářního roku. 

Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě 

ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle předchozího odstavce chce opravnou 

zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc 

před konáním zkoušky. 

Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu z důvodu neukončení posledního ročníku 

vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního 

roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném 

zkušební komisí. 

3. září 2019  písemná práce  

10. – 12. září 2019  praktická zkouška dle rozpisu žáků 

13. září 2019 ústní část dle rozpisu žáků  

2. prosince 2019 písemná práce  

9. – 11. prosince 2019 praktická zkouška dle rozpisu žáků 

12. prosince 2019 ústní část dle rozpisu žáků  
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Souhrnný přehled 

V souladu § 74 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se žáci před zahájením ústní zkoušky, 

popř. praktické zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů v termínu 

stanoveném ředitelem školy. 

Třída AM3 

dny volna k přípravě 

na závěrečné zkoušky 
dny volna, kdy se žáci nezúčastní vyučování, konzultační dny  

4.–7. 6. 2019 

31. 5. 2019 

10.–18.  6. 2019 pokud nevykonávají žáci praktickou zkoušku dle rozpisu 

19.–20. 6. 2019 pokud nevykonávají žáci ústní zkoušku dle rozpisu 

Třída N3 

dny volna k přípravě 

na závěrečné zkoušky 
dny volna, kdy se žáci nezúčastní vyučování, konzultační dny 

6., 7., 10., 11. 6. 2019 14. 6. 2019 pokud nebudou vykonávat praktickou zkoušku 

Třída SP3 

dny volna k přípravě 

na závěrečné zkoušky 
dny volna, kdy se žáci nezúčastní vyučování, konzultační dny 

11.–14. 6. 2019 
10. 6. 2019 pokud nebudou vykonávat praktickou zkoušku 

 

V souladu § 75 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku. 

Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, 

v němž měl vzdělávání řádně ukončit. 

V souladu § 75 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Žák může závěrečnou zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být žákem školy. 
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Organizační zajištění závěrečných zkoušek 2018/2019 

Pro řádné zabezpečení kvalitní přípravy závěrečných zkoušek a jejich nerušeného a plynulého průběhu 

UKLÁDÁM 

Provést následující úkony: 

1. Seznámit žáky své třídy s tímto nařízením prokazatelně při třídnické hodině. 

Termín: do 22. 3. 2019 

Zodpovídá: třídní učitel 

2. Vyvěsit jeden exemplář nařízení na úřední desku. 

Termín:  do 21. 3. 2019 

Zodpovídá: garant závěrečných zkoušek 

3. Důkladně se seznámit jak s tímto nařízením, tak se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších změn a doplňků, 

s vyhláškou MŠMT č. 47/2005 Sb., vyhl. 126 /2011 Sb., vyhl. 36/2014 a vyhl. 118/2017 Sb. 

o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání 

v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři 

absolutoriem 

Termín:  do 29. března 2019 

Zodpovídá:  členové zkušební komise 

4. Vytvořit pracovní tým vedený místopředsedou zkušební komise a tvořené členy komisí. 

Termín: 20. března 2019 

Zodpovídá: garant závěrečných zkoušek 

5. Místopředsedovi zkušební komise jako vedoucímu pracovního týmu podle předchozího bodu: 

A. Připravit, zkoordinovat a projednat podrobný návrh harmonogramu všech částí zkoušek 

pro zkušební komisi. Harmonogram bude jmenovitě doveden až na jednotlivé členy komisí 

a zkoušené žáky. Úzce spolupracovat s PPK výpočetní techniky, správcem „Bakalářů“ 

a správcem sítě – AM3, škola on-line – SP3, N3,aby bylo dosaženo vysoké úrovně materiálu. 

Termín:  květen 2019 

Zodpovídá:  garant závěrečných zkoušek 

                            Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek – SP3, N3 

Doložka: přesný rozpis zkoušek jednotlivých žáků bude upřesněn po hodnocení příslušného 

klasifikačního období posledního ročníku studia. Žáci se přesný rozpis svých zkoušek dozví při 

vydání vysvědčení za 3. ročník. 

B. Připravit potřebné tiskopisy pro práci zkušební komise (výuční list, kontrolní list, protokoly, 

krabice) a dále písemné a další práce, které budou figurovat u zkoušek.  

Termín:  30. května 2019 

Zodpovídá:  paní Nováková, garant závěrečných zkoušek AM3,  

Lenka Krejčíková, Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek – SP3, N3 
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6. Pečlivě připravit a vhodně vyzdobit (ubrusy, květiny) zkušební místnost: 

a) pro třídu AM3 učebna 234 – SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197 

Termín: nejpozději před zahájením ústních zkoušek 17. 6. 2019 

Odpovídá:  třídní učitel, garant závěrečných zkoušek, MP zkušební komise 

b) pro třídu N3  učebna 7 – Nejdek, Rooseveltova 600 

Termín: nejpozději před zahájením ústních zkoušek 14. 6. 2019 

Odpovídá:  třídní učitel, MP zkušební komise 

c) pro třídu SP3  učebna 7 - Nejdek, Rooseveltova 600 

Termín: nejpozději před zahájením ústních zkoušek 14. 6. 2019 

Odpovídá:  třídní učitel, MP zkušební komise 

7. Zajistit včasnou informovanost předsedy zkušební komise (zasláním exempláře tohoto nařízení 

+ zvacího dopisu) a ve spolupráci s nimi zajistit potřebné ubytování podle jeho požadavku. 

Termín: do 3. června 2019 

Zodpovídá: p. Nováková, garant závěrečných zkoušek – SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197, Ostrov 

 Ing. Ivana Schwarzová – SPŠ Ostrov, Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

8. Zajistit drobné suvenýry pro předsedu komise závěrečných zkoušek  

Termín:  do začátku ústní části ZZ 

Zodpovídá: třídní učitel 

9. Seznámit se s Uzpůsobení podmínek pro konání zkoušky.  

Pokud ve škole máme žáky s uzpůsobením podmínek  

Termín:  do 22. března 2019 

Zodpovídá: garant závěrečných zkoušek, výchovný poradce 

10. Zajistit tisk protokolů, tisk vysvědčení – vysvědčení se orazítkuje 

Zodpovídá:  p. Nováková, garant závěrečných zkoušek – SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197, Ostrov 

Ing. Ivana Schwarzová – SPŠ Ostrov, Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

11. Zajistit podpisy na výučních listech – třídní učitel, ředitel školy 

Termín: uvolnění ze systému  

Zodpovídá: p. Nováková, ředitel školy, třídní učitelé 

 Ing. Ivana Schwarzová – SPŠ Ostrov, Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek 

12. Zajistit podpisy na protokolech žáků 

Třídní učitel zajistí podpisy žáků na protokolech žáků, než se jim předá výuční listy. 

Termín: po předání od p. Novákové, Ing. Ivany Schwarzové 

Zodpovídá: třídní učitel 

Schválil dne 15. 3. 2019  .......................................................  

 Ing. Pavel Žemlička 

 ředitel školy 


