29. 1. 2021 vydalo MŠMT Opatření obecné povahy č. j. MSMT-3258/2021-1, jímž upravuje podmínky
konání závěrečných zkoušek (ZZ) v roce 2021:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/opatreni-obecne-povahy-uprava-podminekkonani-zaverecnych

Stručná informace k obsahu sdělení MŠMT k závěrečným zkouškám
DŮLEŽITOST VYSVĚDČENÍ ZA 1. POLOLETÍ
✓ prospěl-li žák v 1. pololetí tohoto školního roku ze všech povinných předmětů, koná ZZ
v řádném termínu
✓ neprospěl-li žák v 1. pololetí, koná komisionální zkoušku z nehodnocených předmětů
• když zvládne hodnocení za 1. pololetí úspěšně uzavřít do 31. 5. 2021,
koná ZZ v řádném termínu
• když uzavře hodnocení za 1. pololetí do 30. 6. 2021, může konat ZZ
nejdříve v září 2021
ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
✓ závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání s výučním listem se skládá z praktické
zkoušky a z písemné nebo ústní zkoušky podle výběru ředitelky školy –
bude určeno do 15. 2. 2021
✓ písemná zkouška trvá nejdéle 270 minut
✓ hodnocení praktické, ústní nebo písemné části závěrečné zkoušky je možné oznámit žákovi
ode dne konání této zkoušky do dne oznámení celkového hodnocení; celkové hodnocení
se oznámí v den, kdy žák závěrečnou zkoušku ukončí; je-li poslední zkouška písemná, oznámí
se celkové hodnocení do 5 pracovních dní od jejího konání
✓ termíny zkoušek zveřejní ředitelka školy na internetových stránkách školy a seznámí s nimi
žáky do 13. 3. 2021
✓ období pro konání závěrečné zkoušky se prodlužuje do 31. 8. 2021
✓ pokud žák koná praktickou část závěrečné zkoušky v červenci nebo srpnu 2021, účastní
se ve dnech před konáním této zkoušky povinně praktického vyučování
✓ v případě onemocnění Covid-19 nebo karantény zkušební komise vždy uzná omluvu žáka
a může stanovit náhradní termín zkoušky do 31. 8. 2021
✓ ředitelka může jednotné zadání ZZ upravit v nezbytně nutné míře tak, aby zůstala zachována
podstata zkoušky
OSTATNÍ
✓ požádá-li žák o opakování posledního ročníku a ředitelka jeho žádosti vyhoví, ruší se výsledky
ZZ a žák nemůže konat opravné nebo náhradní zkoušky
✓ z objektivních příčin spojených s epidemií koronaviru mohou školy ve 2. pololetí některé učivo
částečně nebo úplně vypustit ze vzdělávání, hodnocení za druhé pololetí školního roku
2020/2021 na vysvědčení by pak bylo pouze z těch předmětů, které byly reálně vyučovány

S přáním úspěšného zvládnutí závěrečných zkoušek
Mgr. Ivana Jírů, ředitelka školy

