Střední zemědělská škola
a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí
V souladu s § 69 odst. 7) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 6 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a
vzdělávání v konzervatoři, školním řádem, klasifikačním řádem a rozhodnutím pedagogické rady ze dne 24. 6. 2020, stanovuje
ředitelka školy

Pokyn pro opravné komisionální zkoušky a klasifikační zkoušky
pro 1. až 4. ročník za 2. pololetí školního roku 2021/2022
I.

Opravné komisionální zkoušky

1. Žáci, kteří mají právo konat opravnou zkoušku, se dostaví ve stanovený den v 8,00 hodin (10,00 hod.,
13.00) hod do určené učebny.
2. Pořadí zkoušených v průběhu zkoušek určuje komise.
3. Předsedou komise je vždy v pořadí první člen komise, který žáka zkoušený předmět neučil.
4. Předseda komise zodpovídá za řádné a úplné vyplnění protokolu o komisionální zkoušce, protokol po skončení
zkoušek vyplněný a podepsaný odevzdá ZŘ k založení.
5. Vyučující žáka příslušného předmětu zodpovídá za zapsání výsledné známky do Bakaláře. Třídní učitel
zodpovídá za zápis o konání opravné zkoušky. Součástí zápisu je datum konání, předmět, typ zkoušky
(opravná, rozdílová, …), otázky a členové komise.
6. Cílem opravné zkoušky je ověřit výsledky vzdělávání žáka za příslušné klasifikační období školního roku.
V případě, že to vyžaduje charakter učiva, může být součástí zkoušky i učivo z jiných klasifikačních období.
7. Zkoušky se mohou konat formou ústní, písemné a kombinací obou forem.
8. O formě zkoušky rozhoduje vyučující.
9. Pro ústní zkoušení komise zadá žákovi minimálně dvě témata a ponechá 15 minut na přípravu. Zkoušení trvá
nejvýše 15 minut.
10. Zkouška z předmětu seminář z anglického jazyka se koná formou didaktického testu rozsahem a náročností
odpovídající testu maturitnímu.
11. Do hodnocení zkoušky se nezapočítávají výsledky hodnocení vzdělávání za přezkoumávané období.
12. Výsledek zkoušky bude žákovi oznámen v den konání komisionálního přezkoušení.
13. Žák má právo na vyžádání obdržet kopii protokolu o komisionální zkoušce.

II.

Klasifikační zkoušky

1. Koná-li žák v náhradním termínu klasifikační zkoušku za 2. pololetí formou zkoušky písemné, není tato zkouška
komisionální.
2. Koná-li žák v náhradním termínu klasifikační zkoušku za 2. pololetí formou zkoušky ústní, je vždy zkoušce
přítomen alespoň jeden další vyučující stejného nebo příbuzného předmětu. O výběru kolegy rozhoduje
vyučující předmětu, z něhož žák nemohl být hodnocen.
3. Výsledek klasifikační zkoušky v náhradním termínu se započítává spolu s ostatními výsledky do celkového
hodnocení výsledků vzdělávání z daného předmětu.
4. Termín ukončení klasifikačních zkoušek: do 25. 8. 2022.

III.

Společná ustanovení

1. Potřebné pomůcky určuje před započetím zkoušky komise.
2. V průběhu zkoušky je zakázáno používat nedovolené pomůcky, opisovat nebo jinak narušovat průběh
zkoušky.
3. V případě porušení pravidel komisionální zkoušky žákem, může být žák komisí ze zkoušky vyloučen
a hodnocen známkou nedostatečně. V takovém případě bude o tomto rozhodnutí proveden zápis
do protokolu o komisionální zkoušce, respektive proveden zápis o důvodech vyloučení žáka ze zkoušky
v případě klasifikační zkoušky v náhradním termínu. Pokud se žák k opravné nebo náhradní zkoušce nedostaví
a důvody své nepřítomnosti řádně písemně nedoloží nejdéle v den zahájení vyučování nebo mu omluva
nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, bude z dané zkoušky hodnocen známkou nedostatečně.
V Kostelci nad Orl. 30. 6. 2022

Mgr. Yvona Bůžková
ředitelka školy

Střední zemědělská škola
a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí
Příloha č. 1:

Složení komisí:
č. 1
,
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8

učebna

Mgr. G. Krtičková, Ing. R. Kalousková + TU ( Ing. P. Tomáš, Mgr. I. Malá Mňuková,
Mgr.M. Bělková )
Mgr. G. Holendová, Mgr. Y. Bůžková, PaedDr. L. Miček
Ing. F. Adamec, Ing. M. Schuma, Mgr. M. Bělková / Ing. P. Tomáš
Ing. N. Nováková, Ing. P. Tomáš, Mgr. M. Bělková / Ing. F. Adamec
p. P. Hejčl, p. J. Chaloupka, p. Z. Pešek
Ing. J. Bělka, Ing. D. Wittichová, Paeddr. L. Miček
Ing. J. Bělka, Ing. Z. Kováříček, PaedDr. L. Miček
Ing. Nováková, p. P. Hejčl, Ing. P. Tomáš

Rozpis zkoušek:
Čtvrtek 25. 8. 2022
Předmět ELEKTRONIKA – klasifikační zkouška od 8: 00 hod.
Jméno

třída
4.M

komise č.
3

Předmět ELEKTROTECHNIKA – rozdílová zkouška od 8: 00 hod.
Jméno

třída

komise č.
3

Pátek 26. 8. 2022
Předmět CHLADICÍ ZAŘIZENÍ od 8: 00 hod
(koná se za předpokladu, že vyla úspěšně vykonána komisionální zkouška z ELE)
Jméno

třída
4.M

komise č.
4

Předmět PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN – rozdílová zkouška od 8: 00 hod
Jméno

třída

komise č.
6

UJA2
1.A
2.F
1.M
dílny Havlíčkova
LBI
2.F
1.M

Střední zemědělská škola
a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí

Předmět CHEMIE od 13: 00 hod
Jméno

třída
1.A

komise č.
2

třída
1.R
2.R

komise č.
1
1

třída
4. A
3. A

komise č.
1
1

třída
4. M

komise č.
5

Pondělí 29. 8. 2022
Předmět ANGLICKÝ JAZYK od 8: 00 hod
Jméno

Předmět ANGLICKÝ JAZYK od 10: 00 hod
Jméno

Předmět ODBORNÝ VÝCVIK od 8: 00 hod
Jméno

Předmět ZÁKLADY MECHANIZACE – rozdílová zkouška od 8: 00 hod
Jméno

třída

komise č.
7

Rozdílové zkoušky za 1.R a postup do 2.R – vždy od 8.00 hod: xxxxxxxxxxxx:
Datum
25. 8.
26. 8.
29. 8.
30. 8.
31. 8.

Předmět
komise č.
Elektrotechnika
3
Chladicí zařízení
4
Strojnictví
4
Užití elektrické energie
8
Technická dokumentace
4

5

