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Informace k závěrečným zkouškám - jaro 2021
V návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3258/2021-1, který se upravuje
konání závěrečných zkoušek, informujeme ţáky závěrečných ročníků oborů poskytujících
střední vzdělání s výučním listem o změnách v realizaci závěrečných zkoušek v jarním
zkušebním období.
1.

Umožnění konat závěrečnou zkoušku

Závěrečnou zkoušku mohou konat pouze ţáci, kteří prospěli v 1. pololetí. Pro moţnost konání
závěrečné zkoušky tak není rozhodující celkový prospěch v 2. pololetí.
Ţáci závěrečných ročníků, kteří v pololetí mají nedostatečnou nebo nebyli klasifikováni
v některém z předmětů, mají nárok na opravný a náhradní termín tak, aby mohli v jarním
období konat zkoušku. Pro provedení opravných a náhradních zkoušek je stanoven
termín 31. 3. 2021. Na konkrétním termínu konání opravné či náhradní zkoušky se žáci
dohodnou s vyučujícím příslušného předmětu. Opravné a náhradní zkoušky se konají
komisionálně.
2.

Složení závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška všech oborů ve školním roce 2020-2021 bude sloţena z praktické
zkoušky a z ústní zkoušky.
Písemná zkouška se nebude konat.
Při předpokladu výhledového návratu ţáků od 1. března 2021 k prezenční formě výuky budou
ústní zkoušky v jednotlivých oborech konány v období 14. – 16. června 2021.
Konání praktických zkoušek bude přesunuto z období před ústními zkouškami za termín
konání ústních zkoušek. V mezidobí mezi ústními zkouškami a praktickou zkouškou bude
realizována výuka zaměřená na praktickou přípravu na samotnou praktickou zkoušku (bude se
tedy jednat o období školního vyučování).
Přestoţe je opatřením obecné povahy umoţněno prodlouţení období konání praktických
zkoušek do 27. srpna 2021, plánujeme realizaci praktických zkoušek rozvrhnout tak, ţe se
uskuteční nejpozději do 16. července 2021 (v ideálním případě do 2. července 2021).
Konkrétní termíny konání závěrečných zkoušek budou zveřejněny do 15. března 2021.
3.

Náhradní zkouška

Pokud se ţák nebude moci ke zkoušce dostavit (např. z důvodu nemoci či karantény), bude
mu stanoven náhradní termín do konce srpna (v běţném stavu do konce června). Jedná se
pouze o náhradní termín, nikoli o termín opravné zkoušky.
4.

Další informace
a.
V případě umoţnění prezenční výuky bude upřednostněn odborný výcvik.
V samostatném oznámení bude řešena úprava vyučovaných předmětů
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b.

c.

v 2. pololetí, tj. určení předmětů, v nichţ ţáci nebudou v 2. pololetí vzděláváni
a hodnoceni.
Ačkoli není hodnocení za 2. pololetí podmínkou konání závěrečné zkoušky,
upozorňujeme, ţe je taktéţ nezbytné řádně ukončit závěrečný ročník. Hodnocení
za 2. pololetí bude uzavřeno aţ před dnem konání praktické zkoušky. (Vzhledem
k tomu, ţe ţák nebude znát výsledek závěrečné zkoušky, nemůţe předjímat, jaké
důsledky pro jeho další vzdělávání a uplatnění bude mít nedokončení závěrečného
ročníku.)
V případě, ţe ţák, který neuspěje u závěrečné zkoušky, poţádá o opakování
ročníku v následujícím roce, budou jeho výsledky dosavadních závěrečných
zkoušek v jarním období 2021 zrušeny (tj. oproti dřívější úpravě bude anulován i
výsledek úspěšně sloţené zkoušky a ţák ji bude muset skládat opětovně
v následujícím roce).
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