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Příloha č. 2 

 

Charakteristika obsahu i formy závěrečných zkoušek 

 
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je 

vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí 

platnou legislativou (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 

47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o 

ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění.  

 

Pro závěrečné zkoušky stanoví ředitel školy témata, obsah, formu pojetí a termíny v souladu 

s platnými předpisy. Hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 4 

vyhlášky č. 47/2005 Sb. a její novelizace. 

 

Složení komise, jmenování jejich členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3 vyhlášky č 

47/2005 Sb. a její novelizace. 

 

Závěrečné zkoušky jsou organizovány v červnu; náhradní a opravný termín v září, případně 

prosinci. Probíhají v souladu se zadáním Nové závěrečné zkoušky a skládají se z písemné, 

praktické a teoretické ústní části.  

 

Písemná zkouška 

Písemnou zkoušku žáci konají písemnou formou. Ředitel školy prostřednictvím informačního 

systému NZZ stanoví nejméně tři témata, z nichž si žák jedno téma zvolí. Vybraná témata 

jednotného zadání realizuje škola v plném rozsahu. 

 Písemná zkouška trvá nejvýše 240 minut. Ředitel školy určí čas nezbytný pro volbu tématu 

žákem. Tento čas bezprostředně předchází písemní závěreční zkoušce. Pro volbu témat je 

žákům předložena anotace. Žáci zvolí jedno ze tří vybraných témat, v rámci tohoto tématu 

vypracují 110 testových a 80 zjišťovacích otázek. 

 

Praktická zkouška 

Ředitel školy prostřednictvím informačního systému NZZ stanoví 5 témat, z nichž si žák 

jedno téma vylosuje. Vybraná témata jednotného zadání realizuje škola v plném rozsahu. 

Praktickou zkoušu podle JZZ skládají ve dvou dnech žáci třídy A, v dalších dvou dnech žáci 

třídy B. Žáci každé třídy jsou rozděleni do dvou skupin. Zkoušku, která probíhá 7 hodin 

každý den přibližně od 7:00 do 14:00, vykonávají všichni žáci na pracovištích Národního 

hřebčína v Kladrubech nad Labem a  ŠCHK- KUBIŠTA s.r.o. v Měníku podle daného 

časového rozvrhu, který je stejný pro všechny skupiny. Veškeré náležitosti potřebné pro 

praktické zkoušky na jednotlivých pracovištích zajišťují příslušní zkoušející učitelé 

odborného výcviku. 
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Žáci jsou povinni dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, požární a hygienické předpisy 

platné pro pracoviště, na kterých vykonávají zkoušky. Praktickou zkoušku žáci vykonávají v 

předepsaném pracovním oblečení včetně obuvi a přikrývky hlavy.  

Hodnocení a klasifikace praktické zkoušky probíhá v souladu s pravidly, která jsou součástí 

jednotného zadání. 

Po vykonání praktické části závěrečné zkoušky mají žáci 10 dnů studijní volno na 

individuální přípravu na ústní závěrečnou zkoušku. 

 

Ústní zkouška 

Teoretická ústní část probíhá jeden den – pro každou třídu odděleně. Zkouška se koná ve 

velké klubovně školy za přítomnosti celé zkušební komise.  

Ředitel školy si pro ústní zkoušku vybere nejméně 26 témat. Vybraná témata jednotného 

zadání realizuje škola v plném rozsahu. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a 

zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

Žák si jedno téma vylosuje. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. Každé téma se 

skládá ze dvou otázek z odborných předmětů. Ke každému tématu je přiřazena jedna otázka 

z Obecného přehledu ze světa práce. Časový limit věnovaný na zodpovězení otázky ze světa 

práce je nejméně 2 minuty, nejdéle 4 minuty.  

Hodnocení otázek ze světa práce ovlivňuje celkové hodnocení výkonu žáka u ústní zkoušky 

maximálně v rozmezí jednoho klasifikačního stupně. Pokud žák neuspěje v rámci odborné 

části zkoušky, je klasifikován stupňem“5 – nedostatečný“, i když otázku z tohoto bloku 

zodpověděl správně. 

 

Klasifikace a hodnocení závěrečné zkoušky 

Do celkového hodnocení závěrečné zkoušky se započítává klasifikace všech zkoušek -

písemné, praktické a ústní zkoušky. Zkušební komise rozhoduje o klasifikaci žáka 

z jednotlivých zkoušek hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje předseda zkušební komise. 

Klasifikace jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky se provádí podle následující stupnice 

prospěchu: 

a) 1 – výborný 

b) 2 – chvalitebný 

c) 3 – dobrý 

d) 4 – dostatečný 

e) 5 - nedostatečný 

 

Celkové hodnocení žáka u závěrečné zkoušky provádí zkušební komise podle této stupnice: 

a) prospěl s vyznamenáním  

- jestliže celková průměr klasifikace žáka u závěrečné zkoušky není vyšší než 1,5 

b) prospěl                              

- jestliže žák nemá z žádné zkoušky závěrečné zkoušky stupeň prospěchu 5 - nedostatečný  

c) neprospěl                        

- jestliže žák má z některé zkoušky závěrečné zkoušky stupeň prospěchu 5 - nedostatečný 
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Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou 

její součástí. 

V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může 

konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce 

nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví do 3 pracovních dnů od konání zkoušky 

předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení 

posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném 

zkušební komisí. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební  

komise prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou 

zkoušku. 

Závěrečnou zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního 

ročníku vzdělávání. 

 

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky 

Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, termíny náhradních zkoušek stanoví 

zkušební komise. Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek 

na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Uchazeč 

oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku 

konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. 

Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání 

a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, 

konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném 

zkušební komisí. 

 

 

 

Kladruby nad Labem 1. září 2016 

 

 

                MVDr. František Horák v. r.

          ředitel školy 

 


