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Pokyn je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 47/2005 Sb., 
o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání 
v konzervatoři absolutoriem ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., 
zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním 
roce 2019/2020, s prováděcí vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné 
zkoušce ve školním roce 2019/2020.  

čl. 1. Jmenování zkušební komise závěrečných zkoušek 

Předseda komise: Ing. Jaroslav Šrámek 
Místopředseda: Ing. Jaroslav Hladík 
Třídní učitel:  Mgr. Iva Mňuková 
Členové komise: Ing. Dagmar Mlatečková, Ing. Zdeněk Kováříček  
Odborník z praxe: Pavel Tichý 

čl. 2. Termíny konání závěrečných zkoušek  

29. 5.    uzavření klasifikace 
29. 5.   pedagogická rada 
1. 6.    závěrečné zkoušky – písemná část 
2. - 5. 6.   studijní volno  
8. - 11. 6.   závěrečné zkoušky – praktická část + vyhlášení výsledků písemné a praktické  
12. 6.   závěrečné zkoušky – ústní část + předávání výučních listů 

čl. 3. Opravné a náhradní termíny závěrečných zkoušek 

ZÁŘÍ 2020 

Písemná zkouška:  8. 9. 2020 od 8.00 hod. (úterý) 
Praktická zkouška:  9. 9. 2020 od 8.00 hod. (středa) 
Ústní zkouška:  15. 9. 2020 od 8.00 hod. (úterý) 
 
PROSINEC 2020 

Písemná zkouška: 1. 12. 2020 od 8.00 hod. (úterý) 
Praktická zkouška: 2. 12. 2020 od 8.00 hod. (středa) 
Ústní zkouška:  8. 12. 2020 od 8.00 hod. (úterý) 

čl. 4. Právo konat závěrečnou zkoušku- červen 2020 

1) Právo konat závěrečnou zkoušku v červnu 2020 ve Střední zemědělské škole a Středním odborném 
učilišti chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí (dále jen škola) má žák, který je žákem 3. 



ročníku oboru 41-51-H/01 Zemědělec-farmář, nebo ten, který je oprávněn konat náhradní nebo 
opravnou zkoušku v tomto oboru. 

2)  Žáci, kteří nevykonají závěrečnou zkoušku v řádném (jarním) termínu úspěšně, konají opravnou 
závěrečnou zkoušku v měsíci září v termínu stanoveném pro opravné a náhradní zkoušky. (§ 5 odst. 3) 

vyhlášky č. 47/2005 Sb.) Pokud se k tomuto termínu žáci bez řádné omluvy nedostaví, nebo jim omluva 
nebude uznána, posuzuje se jako by vykonali zkoušku neúspěšně. (§ 75 odst. 3) zákona č.561/2004 Sb.) 

3) Pro ostatní žáky, kteří mají právo konat opravnou nebo náhradní zkoušku platí povinnost oznámit 
ředitelce školy písemně, ve kterém termínu chtějí opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení 
musí být doručeno nejdéle 1 měsíc před konáním zkoušky. (§ 5 odst. 2) vyhlášky č. 47/2005 Sb.) Oznámení je 
ke stažení na webu školy. 

čl. 5. Písemná závěrečná zkouška 

1) Písemná zkouška se koná formou „na papíře“ a trvá nejdéle 240 minut, do této doby nezapočítává čas 
nezbytný pro přidělení témat žákům. 

2) Pro každého žáka bude vygenerováno jedno téma, které mu zadavatel přidělí. 

3) V jednotném zadání písemné zkoušky je zařazen do zkoušky test, který žáci zpracovávají jako součást 
přiděleného tématu.  

4) Ke každému tématu jsou stanovena podrobná kritéria a pravidla hodnocení založená na systému 
bodového hodnocení a převodu bodů na klasifikaci. Při klasifikaci jsou hodnotitelé povinni dodržet 
stanovené rozsahy bodů. Žák bude klasifikován nedostatečně, pokud při řešení tématu písemné 
zkoušky nedosáhne 36 bodů, tj. 45%. 

5) Tabulka převodu bodů na klasifikaci 

Známka počet dosažených bodů % 

1 70 - 80 87 - 100 

2 58 - 69 73 - 86 

3 47 - 57 59 - 72 

4 36 - 46 45 - 58 

5 < 36 < 45 

 

6) Výsledky hodnocení písemné zkoušky budou žákům oznámeny nejdéle týden před konání ústní části 
závěrečné zkoušky. 

čl. 6. Praktická zkouška 

1) Praktická zkouška pro každého žáka trvá jeden den. Tuto zkoušku koná žák na pracovištích odborného 
výcviku. Minimální délka trvání praktické zkoušky podle jednotného zadání je 5 hodin. Maximální délka 
trvání praktické zkoušky v daný den je 7 hodin. Pro účel praktické zkoušky se za jednu hodinu považuje 
60 minut. 

2) Ředitelka školy stanoví pro praktickou zkoušku 6 témat. Žák si jedno téma vylosuje 

3) Ke každému tématu jsou stanovena podrobná kritéria a pravidla hodnocení založená na systému 
bodového hodnocení a převodu bodů na klasifikaci. Při klasifikaci jsou hodnotitelé povinni dodržet 
stanovené rozsahy bodů. Žák bude klasifikován nedostatečně, pokud při řešení tématu praktické 
zkoušky nedosáhne 30 bodů, tj. 50%. 

4) Tabulka převodu bodů na klasifikaci 

Známka počet dosažených bodů % 

1 53 - 60 88 - 100 

2 45 - 52 75 - 87 

3 38 - 44 63 - 74 

4 30 - 37 50 - 62 

5 < 30 < 50 



 

5) Hodnocení výsledků praktické zkoušky oznámí komise žákovi v den, kdy žák zkoušku konal. 

čl. 7. Ústní zkouška 

1) Ředitelka školy vybere pro ZZ 25 témat. Ze schválených témat si žák jedno téma vylosuje.  

2) Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

3) Součástí ústní zkoušky jsou otázky ze světa práce. Ke každému tématu ústní zkoušky je přiřazena jedna 
otázka ze světa práce. Žák tuto otázku zodpoví na začátku nebo na konci ústní zkoušky podle 
rozhodnutí komise. Časový limit na zodpovězení otázky ze světa práce je minimálně 2 minuty, 
maximálně 4 minuty.  

4) 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.  

čl. 8. Celkové hodnocení závěrečných zkoušek 

1) Klasifikace jednotlivých zkoušek ZZ se provádí podle následující stupnice prospěchu: 

1 – výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 – nedostatečný 

2) Do celkového hodnocení ZZ se započítává klasifikace všech zkoušek ZZ.  

  „Prospěl s vyznamenáním“ – jestliže žák nemá u ZZ průměr hodnocení vyšší než 1,5 

„Prospěl“  - jestliže žák nemá u ZZ z jednotlivých zkoušek hodnocení horší než 4 - dostatečný 

„Neprospěl“ – jestliže žák má u ZZ nejméně z jedné zkoušky stupeň prospěchu 5 - nedostatečný 

čl. 9. Závěrečná ustanovení 

1) Časový rozpis praktické a ústní zkoušky bude zpracován nejdéle do 25. 5. 2020. 

2) Organizačním zajištěním řádných, opravných a náhradních termínů závěrečných zkoušek je 
pověřen Ing. František Adamec, zástupce ředitelky školy. 

3) Za technickou organizaci ZZ odpovídá Ing. Jaroslav Hladík, vedoucí učitel praxe. 

 

 

 

Mgr. Yvona Bůžková 
ředitelka školy 


