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           Střední škola technická a řemeslná,                            

           Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O r g a n i z a č n í   z a j i š t ě n í 
závěrečných zkoušek oborů středního vzdělání s výučním listem 

ve školním roce 2018/2019 v opravném a náhradním termínu 
 

Závěrečné zkoušky oborů středního vzdělání s výučním listem konané ve smyslu 
příslušných právních norem v oborech středního vzdělání s výučním listem  
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 26-57-H/01 Autoelektrikář, 26-51-
H/02 Elektrikář-silnoproud, 29-54-H/01 Cukrář, 29-56-H/01 Řezník-uzenář, 41-55-H/01 
Opravář zemědělských strojů, 65-51-H/01 Kuchař-číšník, se řídí zákonem č. 561/2004 
Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování 
vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou v platném znění. 
 

VÝUKOVÉ CENTRUM NOVÝ BYDŽOV 
 

Pracovníkem školy, který zajišťuje ve spolupráci s třídním učitelem součinnost při tvorbě příslušné 

dokumentace a zadávání výsledku zkoušek do systému a při tisku výučních listů a vysvědčení o 

závěrečné zkoušce, byla pro výukové centrum Nový Bydžov stanovena vedoucí studijního oddělení 

školy Alena Pokorná v termínu 23-27. září 2019.   

   

A/ Obor středního vzdělání s výučním listem 65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Kuchař-číšník, 

(závěrečná zkouška prováděna dle jednotného zadání závěrečných zkoušek) 

třída 3. K - denní forma studia a studium jednotlivých předmětů ve smyslu § 113 Školského zákona 

 

1. TERMÍNY ZKOUŠEK 

písemná zkouška:  06. 09. 2019 od 7.45, budova č. 1, Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov  

(4 frekventanti SJP) 

garant písemné zkoušky Bc. Jan Flídr, USŠ SŠTŘ Nový Bydžov 

praktická zkouška:             23-24. 09. 2019 od 7.30 v SPV Chlumec n. C. (23. 09. 19 příprava pokrmu, 

          24. 09. 19 slavnostní tabule /od 09.00 obhajoba anglický jazyk Ing. Ivana 

          Kubánková/, následuje zkouška 24. 09. 19 v oblasti odborné dovednosti v 

          obsluze hostů, frekventanti SJP)  

ústní zkouška:                   26. 09. 2019 od 13.00 budova č. 1, Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov 

                                          (4 frekventanti SJP + 3 žáci OT), zahájení zkoušek včetně zadání otázky 

          v 13.00    

slavnostní vyřazení:          01. 10. 2019 od 15.30 zasedací místnost Městského úřadu Nový Bydžov  

  
2. ZKUŠEBNÍ KOMISE: 

Předseda:                        Mgr. Petr Jaroš, jmenován OŠ KHK 

Místopředseda:                Veronika Větrovská, vedoucí SPV SŠTŘ    

Třídní učitel:                             Mgr. Petra Hrnčířová, učitelka SŠTŘ  

Zkoušející učitel:                Bc. Jan Flídr, vyučující odborník z praxe SŠTŘ 

Zkoušející učitel:            Ing. Jindřiška Žižková, učitelka SŠTŘ,  

Zkoušející učitel PRZZ:    Lenka Vopátková, Veronika Větrovská, Bc. Jan Flídr, Mgr. Karla   

                                               Šimoníková, učitelé OV SŠTŘ 

Člen komise – „Svět práce“    Ing. Karel Průcha, zástupce ředitele pro PV SŠTŘ 

Odborník z praxe:                    Jan Skořepa, společnost LINDR Mžany             

 

Rozpis a pořadí zkoušených žáků bude stanoven časovými harmonogramy jednotlivých částí 

závěrečné zkoušky.  
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Zahájení ústní závěrečné zkoušky včetně zadání první otázky proběhne 26. 09. 2018 v 13.00 ve 

zkušební místnosti budovy školy v ulici Dr. M. Tyrše 112 v Novém Bydžově za přítomnosti 

všech zkoušených. 

Vydání výučního listu, vysvědčení o závěrečné zkoušce a příslušných osvědčení a certifikátů 

proběhne dne 01. 10. 2019 od 15.30 v budově Městského úřadu, Masarykovo náměstí, Nový 

Bydžov (velká zasedací místnost Městského úřadu Nový Bydžov). 

 

B/ Obor středního vzdělání s výučním listem 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud, ŠVP Elektrikář-

silnoproud, (závěrečná zkouška realizována dle jednotného zadání závěrečných zkoušek) 

třída 3. E - denní forma studia a studium jednotlivých předmětů ve smyslu § 113 Školského zákona 

 

1. TERMÍNY ZKOUŠEK  

písemná zkouška:  06. 09. 2019 od 7.45, budova č. 1, Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov  

(7 frekventantů SJP a 4 žáci OT) 

garant písemné zkoušky Ing. Lubomír Kořínek, VOU SŠTŘ Nový Bydžov 

praktická zkouška:             23-24. 09. 2019 od 7.45 SPV Hlušice (7 frekventantů SJP, 2 žáci OT) 

ústní zkouška:                   27. 09. 2019 od 07.30 budova č. 1, Dr. M. Tyrše 112 (3 žáci OT + 7  

                                           frekventantů SJP), zahájení zkoušek v 07.30    

slavnostní vyřazení:          01. 10. 2019 od 15.30 zasedací místnost Městského úřadu Nový Bydžov  

  
2. ZKUŠEBNÍ KOMISE: 

Předseda:                               Ing. Petr Vlček, jmenován OŠ KHK  

Místopředseda:                             Mgr. Karla Šimoníková, učitelka SŠTŘ 

Třídní učitel                             Ing. Vladimír Vondruška, učitel SŠTŘ  

Zkoušející učitel:                   Ing. Lubomír Kořínek, vedoucí oborový učitel SŠTŘ 

Zkoušející učitel:                   Mgr. Václav Dostálek, učitel SŠTŘ 

Zkoušející učitel PRZZ:         Jaroslav Mansfeld   

Člen komise – „Svět práce“           Mgr. Vladimír Blažej, ředitel SŠTŘ 

Odborník z praxe:                         Petr Koutník, společnost SAFE4U  

 

Rozpis a pořadí zkoušených žáků bude stanoven časovými harmonogramy jednotlivých částí 

závěrečné zkoušky.  

Zahájení ústní závěrečné zkoušky proběhne 27. 09. 2019 v 07.30 ve zkušební místnosti budovy 

školy v ulici Dr. M. Tyrše 112 v Novém Bydžově za přítomnosti všech zkoušených. 

Vydání výučního listu, vysvědčení o závěrečné zkoušce a příslušných osvědčení a certifikátů 

proběhne dne 01. 10. 2019 od 15.30 v budově Městského úřadu, Masarykovo náměstí, Nový 

Bydžov (velká zasedací místnost Městského úřadu Nový Bydžov). 

 

C/ Obor středního vzdělání s výučním listem 29-54-H/01 Cukrář, ŠVP Cukrář, 

(závěrečná zkouška prováděna dle jednotného zadání závěrečných zkoušek) 

třída 3. C - denní forma studia a studium jednotlivých předmětů ve smyslu § 113 Školského zákona 

 

1. TERMÍNY ZKOUŠEK 

písemná zkouška:  nekoná se 

praktická zkouška:             23-24. 09. 2019 od 7.30 SPV Chlumec nad Cidlinou          

          (1 žák OT) 

ústní zkouška:                   nekoná se    

slavnostní vyřazení:          01. 10. 2019 od 15.30 zasedací místnost Městského úřadu Nový Bydžov  

  
2. ZKUŠEBNÍ KOMISE: 

Předseda:                        Ing. Ladislava Kocourková, jmenován OŠ KHK 

Místopředseda:                Veronika Větrovská, vedoucí SPV SŠTŘ   

Třídní učitel:                             Mgr. Petra Hrnčířová, učitelka SŠTŘ   

Zkoušející učitel PRZZ:   Alena Čermáková, Blanka Kubíková, učitelé OV SŠTŘ  

Odborník z praxe:                   nenominován              
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Rozpis a pořadí zkoušených žáků bude stanoven časovými harmonogramy jednotlivých částí 

závěrečné zkoušky.  

Vydání výučního listu, vysvědčení o závěrečné zkoušce a příslušných osvědčení a certifikátů 

proběhne dne 01. 10. 2019 od 15.30 v budově Městského úřadu, Masarykovo náměstí, Nový 

Bydžov (velká zasedací místnost Městského úřadu Nový Bydžov). 

 

C/ Obor středního vzdělání s výučním listem 29-56-H/01 Řezník-uzenář, ŠVP Řezník-uzenář 

(závěrečná zkouška prováděna dle jednotného zadání závěrečných zkoušek) 

třída 3. R - denní forma studia 

 

1. TERMÍNY ZKOUŠEK 

písemná zkouška:  06. 09. 2019 od 7.45, budova č. 1, Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov  

(1 frekventant SJP) 

garant písemné zkoušky Alena Čermáková, VOU SŠTŘ Nový Bydžov 

praktická zkouška:             23-24. 09. 2019 od 7.00 společnost MASO Jičín (garanti Jiří Zikmund, 

          Alena Čermáková) 

ústní zkouška:                   26. 09. 2019 od 15.00 budova č. 1, Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov 

                                          (1 frekventant SJP), zahájení zkoušek v 15.00    

slavnostní vyřazení:          01. 10. 2019 od 15.30 zasedací místnost Městského úřadu Nový Bydžov  

  
2. ZKUŠEBNÍ KOMISE: 

Předseda:                               Ing. Ladislava Kocourková, jmenována OŠ KHK  

Místopředseda:                 Veronika Větrovská, vedoucí SPV Chlumec n. C. 

Třídní učitel:                 Mgr. Petra Hrnčířová, učitelka SŠTŘ 

Zkoušející učitel        Milan Novák, učitel střední školy SŠTŘ 

Zkoušející učitel OV:       Alena Čermáková, učitelka OV SŠTŘ 

Zkoušející učitel PRZZ:  Jiří Zikmund, učitel OV SŠTŘ 

Člen komise – „Svět práce“  Ing. Karel Průcha, zástupce ředitele pro PV SŠTŘ 

Odborník z praxe:        nenominován  

 

Rozpis a pořadí zkoušených žáků bude stanoven časovými harmonogramy jednotlivých částí 

závěrečné zkoušky.  

Zahájení ústní závěrečné zkoušky proběhne 26. 09. 2019 v 15.00 ve zkušební místnosti budovy 

školy v ulici Dr. M. Tyrše 112 v Novém Bydžově za přítomnosti všech zkoušených. 

Vydání výučního listu, vysvědčení o závěrečné zkoušce a příslušných osvědčení a certifikátů 

proběhne dne 01. 10. 2019 od 15.30 v budově Městského úřadu, Masarykovo náměstí, Nový 

Bydžov (velká zasedací místnost Městského úřadu Nový Bydžov). 

 

VÝUKOVÉ CENTRUM HLUŠICE 
 

Pracovníkem školy, který zajišťuje ve spolupráci s třídním učitelem součinnost při tvorbě příslušné 

dokumentace, při zadávání výsledku zkoušek do systému a při tisku výučních listů a vysvědčení o 

závěrečné zkoušce, byla pro výukové centrum Hlušice stanovena vedoucí studijního oddělení školy 

Alena Pokorná v termínu 23-27. září 2019.  
 

A/ Obor středního vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 

ŠVP Automechanik a ŠVP Řidič nákladní a osobní dopravy 
třída 3. A –  denní forma studia a studium jednotlivých předmětů ve smyslu § 113 Školského zákona        

 
1. TERMÍNY ZKOUŠEK 

písemná zkouška:  06. 09. 2019 od 7.45 budova výukového centra Hlušice (3 žáci ŘNOD, 1 

žák ATM, 2 frekventanti SJP + 4 frekventanti SJP, žáci 4. SD) 

garant písemné zkoušky Aleš Novák, VUOV SŠTŘ Nový Bydžov 

praktická zkouška:             23. 09. 2019 od 7.45 SPV Hlušice (2 frekventanti           

          SJP + 4 frekventanti SJP, žáci 4. SD) 
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ústní zkouška:                   27. 09. 2019 od 7.45 budova výukového centra Hlušice (1 žák ŘNOD, 1 

          žák ATM, 2 frekventanti SJP + 4 frekventanti SJP, žáků 4. SD), zahájení 

          zkoušky v 7.30    

slavnostní vyřazení:          01. 10. 2019 od 15.30 zasedací místnost Městského úřadu Nový Bydžov)  

 

2. ZKUŠEBNÍ KOMISE 

Předseda:    Ing. Jan Vencl, jmenován OŠ Královéhradeckého kraje 

Místopředseda:    Ing. Karel Průcha, zástupce ředitele SŠTŘ    

Třídní učitel:    Mgr. Ondřej Kolář, učitel SŠTŘ  

Zkoušející učitel:  Aleš Novák, učitel SŠ SŠTŘ   

Zkoušející učitel:   Tomáš Hovorka, DiS, učitel OV SŠTŘ    

Zkoušející učitel PRZZ: Tomáš Hovorka, Aleš Novák, Zdeněk Donát, Pavel Novák, Lubomír 

  Krof, Mgr. Ondřej Kolář, učitelé OV SŠTŘ 

Člen komise – „Svět práce“   Ing. Karel Průcha, zástupce ředitele SŠTŘ 

Odborník z praxe:        nenominován 

 

Rozpis a pořadí zkoušených žáků bude stanoven časovými harmonogramy jednotlivých částí 

závěrečné zkoušky.  

Zahájení ústní závěrečné zkoušky proběhne 27. 09. 2019 od 7.30 v zasedací místnosti budovy 

školy ve výukovém centru v Hlušicích pro frekventanty studia jednotlivých vyučovacích 

předmětů a pro žáky konající opravný nebo náhradní termín ZZ. 

Vydání výučního listu, vysvědčení o závěrečné zkoušce, vysvědčení za závěrečný ročník studia a 

příslušných osvědčení a certifikátů proběhne dne 01. 10. 2019 od 15.30 v budově Městského 

úřadu, Masarykovo náměstí, Nový Bydžov (zasedací místnost Městského úřadu Nový Bydžov). 
 

B/ Obor středního vzdělání s výučním listem 26-57-H/01 Autoelektrikář, ŠVP Autoelektrikář, 

třída: 3. AE – denní forma studia a studium jednotlivých předmětů ve smyslu § 113 Školského 

zákona 

 
1. TERMÍNY ZKOUŠEK 

písemná zkouška:  06. 09. 2019 od 7.45 budova výukového centra Hlušice (1 frekventant SJP, 

1 žák) 

garant písemné zkoušky Aleš Novák, VUOV SŠTŘ Nový Bydžov 

praktická zkouška:             24. 09. 2019 od 7.45 SPV Hlušice (1 frekventant SJP, 1 žák) 

ústní zkouška:                   27. 09. 2019 od 10.45 budova výukového centra Hlušice (1 žák OT, 1 žák 

                    NT, 1 frekventant SJP), zahájení zkoušky v 10.30    

slavnostní vyřazení:          01. 10. 2019 od 15.30 zasedací místnost Městského úřadu Nový Bydžov)  

 

2. ZKUŠEBNÍ KOMISE 

Předseda:    Ing. Jan Vencl, jmenován OŠ Královéhradeckého kraje 

Místopředseda:    Ing. Karel Průcha, zástupce ředitele pro PV    

Třídní učitel:    Mgr. Ondřej Kolář, učitel SŠTŘ  

Zkoušející učitel:  Aleš Novák, učitel SŠ SŠTŘ   

Zkoušející učitel:   Tomáš Hovorka, DiS, učitel OV SŠTŘ    

Zkoušející učitel PRZZ: Tomáš Hovorka, Aleš Novák, Zdeněk Donát, Pavel Novák, Lubomír 

  Krof, Mgr. Ondřej Kolář, učitelé OV SŠTŘ 

Člen komise – „Svět práce“   Ing. Karel Průcha, zástupce ředitele SŠTŘ 

Odborník z praxe:        nenominován 

 

42. DALŠÍ  USTANOVENÍ 
  

A. Písemná zkouška 

  

  Termín konání písemné části závěrečné zkoušky je stanoven na 06. 09. 2019 v učebnách SŠTŘ, 

výukové centrum Hlušice (začátek v 7.45) pro obor Mechanik opravář motorových vozidel a 
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Autoelektrikář. 

  Termín konání písemné části závěrečné zkoušky je stanoven na 06. 09. 2019 v učebně budovy 1 

(Dr. M. Tyrše 112 v Novém Bydžově), výukové centrum Nový Bydžov (začátek v 7.45), pro 

obory Cukrář, Kuchař-číšník, Řezník-uzenář a Elektrikář-silnoproud. 

    Zkouška se koná na určených učebnách a v počítačových učebnách podle vypracovaného 

harmonogramu s uvedením začátku.  

   Pro písemnou zkoušku stanoví ředitel školy nejméně 3 témata, z nichž si žák jedno téma zvolí.      

Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.   

 

B. Praktická zkouška 

 

  Praktické části závěrečné zkoušky jsou stanoveny v termínu od 23. 09. 2019 do 25. 09. 2019 podle 

harmonogramu jednotlivých oborů středního vzdělání s výučním listem.  

  Žáci konají praktickou část závěrečné zkoušky na předem stanovených pracovištích podle 

vypracovaného harmonogramu (zodpovědný pracovník za zpracování a zveřejnění harmonogramu je 

příslušný vedoucí učitel odborného výcviku nebo vedoucí oborový učitel příslušného oboru středního 

vzdělání s výučním listem). 

  V praktické zkoušce žák prokazuje úroveň praktických dovedností v příslušném oboru vzdělání. 

Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud je stanoveno více jak jedno téma, žák si 

jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá praktická  

zkouška maximálně 7 hodin. 

 

C. Ústní zkouška 

  Termín konání ústní části závěrečné zkoušky je stanoven v termínu 26. 09. 2019 a 27. 09. 2019 ve 

výukovém centru Nový Bydžov a 27. 09. 2019 ve výukovém centru Nový Bydžov podle časového 

harmonogramu závěrečných zkoušek jednotlivých oborů středního vzdělání s výučním listem 

(zodpovědným pracovníkem za zpracování a zveřejnění harmonogramu je ředitel školy a zástupce 

ředitele pro teoretické vyučování s gescí za závěrečné zkoušky). 

  Žáci konající ústní závěrečnou zkoušku v oborech Mechanik opravář motorových vozidel, 

Autoelektrikář se shromáždí v uvedený den (27. 09. 2019) ve stanoveném čase v určené místnosti 

budovy školy výukového centra Hlušice ve společenském oděvu.  

  Žáci konající ústní závěrečnou zkoušku v oborech Kuchař-číšník, Řezník-uzenář a Elektrikář-

silnoproud se shromáždí v uvedený den (26-27. 09. 2019) ve stanoveném čase v budově školy v ulici 

Dr. M. Tyrše 112 ve výukovém centru Nový Bydžov v určených termínech vždy ve společenském 

oděvu.  

  V ústní zkoušce se prověřují odborné znalosti potřebné k výkonu povolání. Pro ústní zkoušku 

stanoví ředitel školy 25-30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 

minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Předseda zkušební komise může tuto dobu prodloužit o 

dalších 15 minut, je-li součástí tématu grafické nebo písemné řešení. 

 

D. Slavnostní předání výučních listů a vysvědčení o závěrečné zkoušce 

  Slavnostní předání výučních listů a vysvědčení o závěrečné zkoušce všem absolventům oborů 

středního vzdělání s výučním listem Cukrář, Kuchař-číšník, Řezník-uzenář a Elektrikář-silnoproud 

bude realizováno dne 01. 10. 2019 od 15.30 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Nový 

Bydžov, Masarykovo náměstí. 

    Slavnostní předání výučních listů a vysvědčení o závěrečné zkoušce všem absolventům oboru 

středního vzdělání s výučním listem Mechanik opravář motorových vozidel a Autoelektrikář bude 

realizováno dne 01. 10. 2019 od 15.30 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov 

Masarykovo náměstí. 
 
E. Klasifikace a hodnocení závěrečné zkoušky: 

  Klasifikaci žáka při závěrečné zkoušce na návrh jednotlivých zkoušejících schvaluje zkušební  

komise hlasováním, hodnocení realizované zkušební komisí je neveřejné a mohou se ho zúčastnit 

pouze členové zkušební komise. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební komise. 

  Klasifikaci písemné zkoušky navrhuje zkoušející učitel ve spolupráci s členy zkušební komise z řad 

dalších učitelů odborných předmětů a odborného výcviku. 

  Do celkového hodnocení se započítává klasifikace všech zkoušek závěrečné zkoušky. 
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Celkové hodnocení žáka u závěrečné zkoušky provádí zkušební komise podle této stupnice: 

 

                        a) prospěl s vyznamenáním  -jestliže žák nemá u závěrečné zkoušky celkový 

                                                                        průměr vyšší než 1,50 

  b) prospěl  -jestliže žák nemá z žádné zkoušky závěrečné zkoušky  

                                             stupeň prospěchu „5 - nedostatečný“ 

               c) neprospěl  -jestliže žák má z některé zkoušky závěrečné zkoušky  

                                             stupeň prospěchu „5 - nedostatečný“ 

 

E. Přizpůsobení podmínek konání závěrečné zkoušky pro žáky se SVP: 

  Škola postupuje podle § 16 Školského zákona v platném znění. Potřebné prodloužení času na konání 

závěrečné zkoušky bude vyplývat z vyjádření školského poradenského zařízení (dále jen PPP/SPC) 

ke speciálním vzdělávacím potřebám zdravotně postiženého či zdravotně znevýhodněného žáka, které 

se bude vztahovat přímo k uzpůsobení podmínek závěrečné zkoušky a bude aktuálně časově platné 

a) třídní učitelé závěrečných ročníků oborů středního vzdělání s výučním listem shromáždí případné 

požadavky nebo potvrzení PPP/SPC od žáků, kteří mají konat závěrečné zkoušky, do 31. 08. 2018 

b) třídní učitelé předají následně dokumenty podle písmene a) výchovnému poradci školy, který 

doporučí řediteli školy zapracování případných úprav, zejména pak časových limitů, do konkrétních 

časových rozpisů jednotlivých zkoušek 

c) příslušný vedoucí učitel oboru zpracuje případný příslušný samostatný pokyn k závěrečné zkoušce 

žáka, pokud se způsob jejího konání vzhledem k charakteru SVP žáka bude lišit od obecně daného 

jednotného zadání, přičemž využije zkušeností vyučujících z průběhu výuky teoretického vyučování 

nebo odborného výcviku  

d) před zahájením závěrečné zkoušky bude s všemi skutečnostmi podle písmen a), b) c) seznámena 

zkušební komise místopředsedou zkušební komise, komise poté postupuje při organizaci závěrečné 

zkoušky a hodnocení v souladu s navrženými opatřeními  

 

F. Opravné zkoušky a náhradní zkoušky: 

  V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky vykonal neúspěšně, může konat 

opravnou zkoušku a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.  

  Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do tří pracovních 

dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodů 

neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu 

stanoveném zkušební komisí. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných důvodech předseda 

zkušební komise prominout. 

  Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební 

komise, a to v měsíci září, v prosinci a v termínu podle §1, odstavec 5, a §5 vyhlášky MŠMT ČR 

č.47/2005 Sb., v platném znění na základě písemné žádosti uchazeče o absolvování opravné zkoušky 

nebo zkoušky v náhradním termínu. 

 

G. Ostatní ujednání: 

  Závěrečná zkouška je veřejná s výjimkou písemných zkoušek a jednání zkušební komise o 

hodnocení žáka. Praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany 

zdraví a bezpečnosti práce. 

  Zkoušky se konají ve střední škole, kde se žáci vzdělávali. Praktická zkouška se může konat i na 

pracovištích jiných osob, kde se koná praktické vyučování na základě dohody uzavřené mezi 

fyzickou nebo právnickou osobou a školou. 

  Témata pro závěrečnou zkoušku stanoví ředitel školy, v případě uplatnění jednotného zadání 

závěrečné zkoušky jsou témata stanovena ve smyslu tohoto jednotného zadání. 

  Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. Pokud bude stejné téma 

vylosováno v některém následujícím dnu podruhé, téma se vyřadí. 

  Pro účel praktické zkoušky se za jednu hodinu považuje doba 60 minut. 

  Počíná-li si žák při zkoušce nedovoleným způsobem, přeruší předseda zkušební komise, nebo učitel 

konající dozor jeho zkoušku. Po poradě komise sdělí předseda zkušební komise žákovi, zda může ve 

zkoušce pokračovat, nebo zda bude ze zkoušky vyloučen. 
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  Jestliže se žák bez řádné omluvy ke zkoušce nedostavil, jeho omluva nebyla uznána, nebo byl ze 

zkoušky vyloučen, posuzuje se jako by zkoušku vykonal neúspěšně.   

  Termíny opravných zkoušek a termíny náhradních zkoušek zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce 

před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

  Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku. 

  Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, škola vydá vysvědčení o závěrečné zkoušce a 

výuční list s datem konání poslední zkoušky žáka v termínu 26. 09. nebo 27. 09. 2019.   

  Nevykonal – li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestal být žákem školy 30. června 

školního roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.  

  Závěrečnou zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku 

vzdělávání. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

  Závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání s výučním listem se řídí vyhláškou MŠMT ČR  

č.47/2005 Sb., v platném znění o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a 

ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ve znění pozdějších předpisů. 

 

A. Úkoly pro předsedy metodických komisí, zkoušející odborné učitele a učitele odborného výcviku: 

- témata písemných, praktických a ústních závěrečných zkoušek vycházejí z jednotného zadání 

závěrečné zkoušky, veškerá témata a otázky předali jednotliví předsedové metodických komisí školy 

po projednání v metodických komisích řediteli školy do 17. května 2018 a zároveň zajistili umístění 

okruhů na vzdělávací portál školy.                

B. Úkoly pro třídní učitele: 

      - vyplní záhlaví kontrolních listů do 17. 09. 2019 

      - vyplní osobní údaje žáků v protokolu o závěrečné zkoušce do 17. 09. 2019 

      - vypracuje rozpis žáků na ústní část závěrečné zkoušky a prokazatelně seznámí žáky  

        s rozpisem termínů   

      - seznámí žáky své třídy s organizačním zajištěním závěrečných zkoušek 

      - ve spolupráci s pověřeným pedagogickým pracovníkem, který zajišťuje písemné závěrečné   

        zkoušky, připraví čistopisy pro písemnou část závěrečné zkoušky do 18. 09. 2019 

      - vystaví výuční listy, vysvědčení o závěrečné zkoušce a certifikáty úspěšným absolventům a   

         předá řediteli před slavnostním předáním  

      - shromáždí případné požadavky nebo potvrzení PPP/SPC od žáků, kteří mají konat závěrečné    

        zkoušky, do 17. 09. 2019 

C. Úkoly pro místopředsedy zkušebních komisí:     

      - informují žáky o ukončování studia a průběhu jednotlivých částí závěrečné zkoušky 

      - informují žáky o jednotlivých termínech částí závěrečné zkoušky  

      - ve spolupráci s třídními učiteli zajistí přípravu učeben pro písemnou a ústní část závěrečné  

         zkoušky  

- ve spolupráci se zástupci ředitele pro teoretické vyučování zajistí rozpis dozorů pro písemnou    

   část závěrečné zkoušky  

- ve spolupráci s třídními učiteli zajistí slavnostní předání výučních listů a vysvědčení o závěrečné   

  zkoušce, dále zajistí vyhodnocení nejlepších absolventů a archivaci veškeré dokumentace    

  závěrečných zkoušek 

 

Přílohami tohoto organizačního zajištění jsou dílčí rozpisy závěrečných písemných, praktických a 

ústních zkoušek jednotlivých oborů středního vzdělání s výučním listem. 

 

V Novém Bydžově 04. 09. 2019. 
                                                                                                                    

                                                                                                           Mgr. Vladimír Blažej 

                                                                                        ředitel SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 
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Stanovené časové schéma ústních závěrečných zkoušek pro obory s výučním listem  

 

07,30 – 07,45 slavnostní zahájení ústních zkoušek 

07,45 – 08,00 losování otázky a příprava 1. žáka podle stanoveného harmonogramem 

08,00 – 10,00 ústní zkouška 1. až 8. žáka podle stanoveného harmonogramu    

10,00 – 10,15 porada zkušební komise a vyhodnocení 1. až 8. žáka podle stanoveného harmonogramu 

 

10,15 – 10,30 losování otázky a příprava 9. žáka podle stanoveného harmonogramem 

10,30 – 12,30 ústní zkouška 9. až 16. žáka podle stanoveného harmonogramu    

12,30 – 12,45 porada zkušební komise a vyhodnocení 9. až 16. žáka podle stanoveného 

harmonogramu 

 

12,45- 13,15 přestávka na oběd 

 

13,15 – 13,30 slavnostní zahájení ústních zkoušek 

13,30 – 13,45 losování otázky a příprava 17. žáka podle stanoveného harmonogramem 

13,45 – 15,45 ústní zkouška 17. až 24. žáka podle stanoveného harmonogramu    

15,45 – 16,00 porada zkušební komise a vyhodnocení 17. až 24. žáka podle stanoveného 

harmonogramu 

 

V případě prodloužení časového limitu závěrečné zkoušky u příslušného žáka se SVP bude časový 

harmonogram odpovídajícím způsobem upraven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


