
odborné učiliště a Základní škoIa, rŘenovlcE
č.p. 8

752 01 Křenovice
tčo ooa+zaoo

čj,
Spis. sk,
Datum:

e)

0

oUKRl12012021
2.1.1. A10
04.02,2021

Rozhodnutí ředitele č. 812021
Závěrečné zkoušky ve školním roce 202012021

Na základ ě opatření obecné povahy MŠMT, č. j. IMŠíMT-3258t2021-1 ze dne 29.1,2021,
ke konání závěrečné zkoušky ve školním roce 202012021, stanovuji následující pravidla
a postupy:

1. Ukončení posledního ročníku vzdělávání

a) Žák, ktery je ve školním roce 202012021 žákem posledního ročníku oboru vzdělánÍ, ve
kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, může konat závěreČnou
zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 202012021,

b) Žá*ve školním roce 2O2O|2O21 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku oboru vzdě-
lání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, pokud prospělze vŠech
povinných předmětů.

Žákům, kteří nejsou hodnoceni z TV, nabídnou učitelé TV ve spolupráci s TU termíny
individuálních konzultací, v jejichž průběhu bude klasifikace stanovena, do konce měsíce
března 2021.

Žákům, kteří nejsou klasifikováni z ostatních povinných předmětů, stanovítermín klasifi-
kačnízkoušky v rámci individuální konzultace (popř, dle rozvrhu v případě obnovení pro-

vozu školy) ředitel školy na návrh vyučujícího aTU žáka do 30. dubna 2021 na základě
jeho žádosti.

Žádost o stanovenítermínu zkoušky dle předchozího bodu připraví žákovi třídní učitel ve
spolupráci s vyučujícím. Podepsanou žádost předá žák řediteli školy do 20.2,2021,

Opravná i náhradní zkouška je zkouška komisionální, Po absolvování zkoušky zajistí TU
žákazápis hodnocení do školní matriky a předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí Škol-
ního roku 202012021.

c)

d)

2, Čast závěrečné zkoušky

a) Závěrečnázkouška v oboru vzdéláni, ve kterém se dosahuje středního vzdélání s výuČ-

ním listem, se ve školním roce 202012021na škole skládá z písemné a praktické zkouŠky
v uvedeném pořadí. Praktická zkouška se koná nejdříve 3. den po konání písemné
zkoušky,

b), Termíny obou částí ZZ pro jednotlivé obory vzdělání stanoví ředitel školy nově do
20.2.2021, časové rozmezí zkoušek bude respektovat termíny ZZ stanovené v CPP.

c) U písemné zkoušky podle jednotného zadání ZZ se v jejím průběhu střídají v pedagogic-
kém dohledu učitel OP, třídní učitel a učitel OV, při praktické zkoušce je přítomna zku-
šební komise v kompletním složení.

d) Vzhledem k dosavadním zkušenostem s jednotným zadánim ZZ se úprava jednotného

zadání a související zkušební dokumentace nepředpokládá.
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3. Termín závěrečné zkoušky

a) Na základě výše uvedených postupů se předpokládá, že klasifikace za 1. pololetí bude
uzavřena u všech žáků do 30.5.2021 a zkoušky proběhnou v řádném termínu v měsíci
červnu 2021.

b) Využití prodlouženého termínu pro konáni ZZ do 31, srpna 2021 se nepředpokládá.

c) Praktická výuka ani praktická zkouška ZZ není v červenci nebo srpnu plánována.

d) Termíny konání jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky konané ve školním roce
202012021 zveřejní ředitel školy na internetových stránkách školy do 20.2.2021 a TU
s nimi seznámí žáky do28.2,2021.

4. Hodnocení závěrečné zkoušky

a) Hodnocení jednotlivých částí ZZ se oznámi žákovi v den oznámení celkového hodnocení
ZZ.

b) Celkové hodnocení ZZsežákovi oznámí v den ukončení praktické zkouŠky.

5. Ukončení vzděláváni

a) Pokud žák konal ve školním roce 202012021 závěrečnou zkoušku v řádném termínu v
měsíci červnu, přestává býtžákem školy dnem následujícím po dni, kdy konal poslední
jednotlivou zkoušku záv ěrečné zkoušky.

b) ŽáW, t<tery nevykonal úspěšně závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žá-
kem školy 30. června roku, v němž mělvzdělávání řádně ukončit.

6, Další podmínky konání závěrečné zkoušky

a} Nedostavi|-|i se žák ve školním roce 202012021 kzávěrečné zkoušce v řádném termínu,
svou nepřítomnost řádně omluvil a zkušební komise důvody jeho nepřítomnosti uznala,
může zkušební komise po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 3'1.

srpna 2021. Zkušebníkomise vždy uzná omluvu z důvodu onemocněníCOV|D-19 nebo
z důvodu nařízeni karantény spojené s tímto onemocněním.

b) Vyhoví-li ředitel školy ve školním roce 202012021 žádosti žáka o opakování posledního
ročníku, výsledky zkoušek závěreóné zkoušky konané v roce 2021 se zrušují aŽákne-
může konat opravné nebo náhradní zkoušky této závěreěné zkoušky. O opakování po-
sledního ročníku může požádat žák zdůvodu onemocnění COV|D-19 nebo z dŮvodu
nařízení karantény spojené s tímto onemocnění i před konáním závérečné zkouŠky.

c) S ohledem na učebníplány jednotlivých oborů vzdělání, strukturu a časovou dotacipřed-
mětů a speciální vzdělávací potřeby všech žáků bude vzdělávání ve 2. pololetí probíhat
ve všech povinných předmětech.

d), Vyučující WP přizpůsobí obsah výuky závěrečných ročníků potřebám odborných před-' 
mětů, odbornéiro výcviku a okrultům obsaženým v tematickém celku ,,Úvod do světa
práce".

e) Pro potřeby individuálních konzultací a případné prezenční výuky bude od 1.3,2021
umožněn učitelům WP a OP přístup k bance úkolů pro procvičování písemné Části ZZ
na počítačích v učebně W.
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