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Závěrečné zkoušky 2018/2019
1. Podmínky pro vykonání závěrečné zkoušky
Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního
vzdělávání. (dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění).
Pokud žák ukončí poslední ročník neúspěšně:
a) má 3 a více nedostatečných – do konce června požádá ředitele školy o opakování
ročníku
b) má 1 až 2 nedostatečné, případně má z některého předmětu „nehodnocen“, má možnost
vykonat opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu a v případě úspěšného
vykonání těchto zkoušek jde k závěrečné zkoušce v náhradním termínu v září.
2. Obsah a forma závěrečné zkoušky
Společná ustanovení:









Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy.
Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí:
písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška.
Pro písemnou zkoušku se témata vygenerují z JSZZ a ředitel následně každému
žákovi jedno z nich přidělí. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.
Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud je stanoveno více než
jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny.
V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin.
Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma
vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15
minut.
Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.

Přihlášení ke zkoušce (s výjimkou 1. termínu, který následuje bezprostředně po úspěšném
ukončení studia tj. červen ev. září) je potřeba učinit nejpozději 1 měsíc před termínem
konání zkoušek.
Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo
náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc
před konáním zkoušky.
3. Závěrečná zkouška u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:
Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bude jednotné zadání závěrečné zkoušky
uzpůsobeno tak, aby tyto žáky neznevýhodnilo. Jedná se o žáky, jejichž vzdělávání i hodnocení
probíhalo za podmínek specifických, zohledňujících jejich zdravotní postižení či znevýhodnění.
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4. Klasifikace a hodnocení závěrečné zkoušky
Závěrečné zkoušky mohou konat jen žáci, kteří úspěšně ukončili 3. ročník. Do celkového
hodnocení závěrečné zkoušky se započítává klasifikace všech zkoušek závěrečné zkoušky
následovně:




Prospěl/a s vyznamenáním, jestliže celkový průměr klasifikace žáka u závěrečné
zkoušky není vyšší než 1,5.
Prospěl/a, jestliže žák nemá ze žádné zkoušky závěrečné zkoušky stupeň prospěchu
5 – nedostatečný,
Neprospěl/a, jestliže žák má z některé zkoušky závěrečné zkoušky stupeň prospěchu
5 – nedostatečný.

Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi
předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil. V případě, že žák
zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou
zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.
5. Opravné zkoušky
 Jestliže má žák z některé části (nebo částí) závěrečné zkoušky (z písemné nebo
praktické nebo ústní) nedostatečnou, koná opravnou zkoušku. Opravnou zkoušku
koná nejvýše dvakrát z každé zkoušky.
 Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, a to v září, v prosinci a v červnu.
 Termíny jsou zveřejněny na webových stránkách školy.
 Termíny náhradních zkoušek stanovuje zkušební komise a jsou zveřejněny na
webových stránkách školy.
 Nedostaví-li se žák k ZZ pro vážné důvody, je povinen se nejpozději do 3 dnů ode
dne konání zkoušky omluvit předsedovi zkušební komise prostřednictvím ředitele
školy. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební
komise prominout. Jestliže se žák nedostavil ke zkoušce bez omluvy, nebo jestliže
mu omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by byl
z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný.
 Používá-li žák při zkoušce nedovolené pomůcky nebo jinak vážně narušuje její
průběh, může jej předseda zkušební komise ze zkoušky vyloučit. Pak se posuzuje,
jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný.
6. Informace o úhradě zdravotního pojištění absolventa
Pokud absolvent nebudete zaměstnán, podnikat nebo nebude registrován na Úřadu práce s žádostí
o práci, stát hradí zdravotní pojištění do 31. srpna příslušného školního roku.
Do 5. září musí absolvent splnit ohlašovací povinnost a nahlásit své zdravotní pojišťovně
ukončení studia. Toto platí i pro ty, kdo konají ZZ v září či později.
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7. Dokdy jste žáky školy
Dnem následujícím po dni, kdy žák vykonal úspěšně ZZ, přestává být žákem školy. Nevykonal-li
žák ZZ v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně
ukončit.
8. Jednotné zadání závěrečných zkoušek
Novela Školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) zavádí povinnost konat závěrečné zkoušky
podle jednotného zadání.
Aktuální informace naleznete na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání – www.nuv.cz

Ve Frýdlantu
Dne 22. 01. 2019
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