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1. Podmínky pro vykonání závěrečné zkoušky
Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. (dle
zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění)
Pokud žák ukončí poslední ročník neúspěšně:
a) má 3 a více nedostatečných – do konce června požádá ředitelku školy o opakování ročníku
b) má 1 až 2 nedostatečné, případně má z některého předmětu „nehodnocen“:
- má možnost vykonat opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu a v případě úspěšného vykonání
těchto zkoušek jde k závěrečné zkoušce v náhradním termínu v září 2018.

2. Obsah a forma závěrečné zkoušky
Společná ustanovení:
 Závěrečná zkouška se skládá: z písemné zkoušky, ústní zkoušky a z praktické zkoušky z odborného
výcviku.
 Písemná forma bude probíhat ve formě - „na papíře“. Ředitelka školy vybere nejméně 3 témata,
z nichž bude jedno téma žákovi náhodně přiděleno. Zkušební dokumentace je opatřena razítkem
školy a žák ji obdrží až při zkoušce. Každý list žák označí svým jménem a příjmením (kontrolu
provede zadavatel). Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut; do tohoto časového limitu se
nezapočítává úvodní administrace (náhodné přidělení témat, podepsání zkušební dokumentace).
Hodnocení písemné části ZZ probíhá podle platných předpisů nové závěrečné zkoušky. Hodnocení
schvaluje příslušná komise. O schválení hodnocení písemné části zkoušky je vyhotoven písemný
zápis.
 Praktická zkouška se koná dle rozpisu, který je zveřejněn na webové stránce školy. Ředitelka školy
vybere z jednotného zadání ZZ nejméně jedno téma, vybere-li více, žáci si téma losují. Hodnocení
praktické části ZZ probíhá podle platných předpisů nové ZZ. Hodnocení schvaluje příslušná komise.
 Pro jednotlivé ústní zkoušky vybere ředitel školy nejméně 25 témat, z nichž si žák 1 téma vylosuje.
Příprava ke každé zkoušce trvá 15 minut. Jednotlivé ústní zkoušky trvají nejdéle 15 minut.
 Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.

Termíny:
Závěrečná klasifikační porada - středa 30. 5. 2018 ve 13 hodin
Předání ročníkového vysvědčení - čtvrtek 31. 5. 2018 v 19 hodin, učebna 103
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ZZ jaro 2018:

 písemná část: pondělí 4. června 2018
 praktická část: středa 6. června – čtvrtek 7. června 2018
 ústní část: pátek 15. 6. 2018
Předání výučních listů – pondělí 25. 6. 2018 v 15:30 hodin

3. Klasifikace a hodnocení závěrečné zkoušky
Klasifikace jednotlivých zkoušek se provádí podle následující stupnice prospěchu:
a) 1 – výborný
b) 2 – chvalitebný
c) 3 – dobrý
d) 4 – dostatečný
e) 5 – nedostatečný.
Celkové hodnocení ZZ (započítává se do něj klasifikace z jednotlivých zkoušek) provádí zkušební komise
podle stupnice:
 prospěl s vyznamenáním –průměrný prospěch žáka u závěrečné zkoušky nesmí být horší než 1,5.
 prospěl – žák nemá u ZZ z jednotlivých zkoušek stupeň prospěchu horší než dostatečný
 neprospěl – žák má u ZZ z některé zkoušky stupeň prospěchu nedostatečný.
Celkové hodnocení ZZ včetně hodnocení z jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise ve
dni, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil.
4. Opravné zkoušky

 Jestliže má žák z některé části (nebo částí) závěrečné zkoušky (z písemné nebo praktické nebo ústní)
nedostatečnou, koná opravnou zkoušku. Opravnou zkoušku koná nejvýše dvakrát z každé zkoušky.

 Termíny opravných zkoušek stanoví ředitelka školy, a to v září 2018 a v červnu 2019. Termíny jsou
zveřejněny na webových stránkách školy.

 Termíny náhradních zkoušek stanovuje zkušební komise a jsou zveřejněny na webových stránkách
školy.

 Nedostaví-li se žák k ZZ pro vážné důvody, je povinen se nejpozději do 3 dnů ode dne konání
zkoušky omluvit předsedovi zkušební komise prostřednictvím ředitelky školy. Nedodržení stanovené
lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Jestliže se žák nedostavil
ke zkoušce bez omluvy, nebo jestliže mu omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen,
posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný. Používá-li žák při
zkoušce nedovolené pomůcky nebo jinak vážně narušuje její průběh, může jej předseda zkušební
komise ze zkoušky vyloučit. Pak se posuzuje, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 –
nedostatečný.

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka školy
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