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Rozhodnutí ředitele ě. 2012022
Stanovení termínů náhradní a opravné závěrečné zkoušky

V souladu s ustanovením § 75 odst. 2zákonač.56112004 Sb., o předškolním,základním,
středním,_vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 5 odst, 1 vY-

hlášky MšIMT čn e. 47l2OO5 Sb,, o ukončovánívzdělávání ve středních školách závě-
rečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, vŠe v Platném
zněni', stanovuje:

a) zkušební komise termíny náhradních zkoušek ve školním roce 202112022 takto:

Obor 66-51-E/01 Prodavačské oráce
pondělí 5, září 2022, zahálení 8:00 hodin, OU afŠ Křenovice
úterý 6. záťí 2022, zahájení 7:00 hodin, OU a ZS Křenovice
středa 7.září2022,zahájeni 7:00 hodin, HtM TESCO Kroměříž
čtvrtek 8. září 2022, zahájení 7:00 hodin, HtV Albert Přerov
pátek 16, záři 2022, zahájení 8:00 hodin, OU a ZS Křenovice

Hana Stromšíková, v,r.
předseda zkušební komise

b) řóditel školy termín opravné zkoušky ústní části závěrečné zkoušky takto:

Obor 29-51-El02 Potravinářské práce

ústní část: pátek 1 6, září 2022, zahájení 8:00 hodin, OU a ZŠ Křenovice

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 vyhlášky t\ilŠtMT Čn e . 4712005 Sb,, o ukonČování
vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v kon-

zervatoři absolutoriem, v platném znění, oznámi uchazeč řediteli školY písemně, ve kte-

rém termínu chce náhradní zkoušku konat, Oznámení musí být doručeno řediteli ŠkolY

nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Termíny náhradní a opravné zkoušky ZZ jsouzveřejněny na veřejně přístupném místě ve

škole,a způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Školy v sekci
Studium - Závěrečné zkoušky - ZZ 2021/2022 dne 16,6-2022,
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