
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V OBORECH STŘEDNÍHO 

VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM VE ŠKOLNÍM ROCE 

2020/21  

OBORY VZDĚLÁNÍ: 

Cukrář, Kuchař – číšník (Kuchař – číšník – příprava jídel), Pekař,              

Potravinářská výroba (Cukrářské práce), Stravovací a ubytovací služby, Zahradnické 

práce, Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin), Prodavačské práce, 

Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce), Pečovatelské služby, Provozní služby 

 

1. Závěrečnou zkoušku budou moci konat všichni žáci posledních ročníků, kteří 

prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021, případně konali 

komisionální zkoušky z nehodnocených předmětů a hodnocení za 1. pololetí 

úspěšně uzavřeli do 31. 5. 2021.    

2. Období pro konání závěrečné zkoušky v řádném termínu se prodlužuje  

do 31. srpna 2021. 

3. Žáci, kteří uzavřou hodnocení za 1. pololetí v termínu 1. 6. - 30. 6. 2021, mohou 

konat závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021. 

4. Termíny konání jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky zveřejní ředitelka školy 

na internetových stránkách školy a seznámí s nimi žáky do 15. března 2021. 

5. Ředitelka školy rozhodla, že závěrečná zkouška se bude skládat z praktické  

a ústní zkoušky, které žák absolvuje v pořadí nejprve praktická zkouška a poté 

ústní zkouška. 

6. Hodnocení praktické zkoušky se oznámí žákovi v ten den, kdy tuto zkoušku 

ukončí. Hodnocení ústní zkoušky a celkové hodnocení se oznámí žákovi v den, kdy 

vykonal ústní zkoušku. 

7. Na základě lékařské zprávy v případě onemocnění žáka nemocí Covid-19 

nebo karantény zkušební komise uzná omluvu žáka a může stanovit náhradní 

termín zkoušky do 31. 8. 2021.  

8. Pravidla pro přípravu zadání závěrečných zkoušek se nemění, škola je povinna 
využít jednotná zadání a související zkušební dokumentaci.  

9. Ředitel školy má možnost jednotná zadání a související zkušební dokumentaci 
upravit v nezbytně nutné míře.  

10. Požádá-li žák o opakování posledního ročníku a ředitelka jeho žádosti vyhoví, 

ruší se výsledky závěrečných zkoušek a žák nemůže konat opravné nebo náhradní 

zkoušky.  

 

11. 2. 2021 

Mgr. Ivana Jírů, ředitelka školy 


