
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
  Okružní 1404, Beroun – Hlinky 266 73 

 

OPATŘENÍ K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM – školní rok 2021/2022 
 

A. Těmto zkouškám se podrobí všichni žáci 3. ročníku oborů: 

 

1/    23 – 51 – H/01 Strojní mechanik 

 

2/ 23 - 68 - H/01  Mechanik opravář motorových vozidel   

 

3/   26 - 51- H/02  Elektrikář – silnoproud 

 

4/   33 - 56 - H/01 Truhlář 

 

5/   36 - 52 - H/01  Instalatér 

 

6/    36 – 67 – E/01  Zednické práce 

 

7/   66 – 52 – H/01 Aranžér 

 

8/ 29 – 54 – H/01 Cukrář 

 

9/ 65 – 51 – H/01 Kuchař 

 

10/ 65 – 51 – H/01 Kuchař- číšník 

 

11/ 66 – 51 – H/01 Prodavač 

 

12/ 65 – 51 - E/01  Stravovací a ubytovací služby 

 

 

B. Vlastní provedení zkoušek 

 

1/ U oborů vzdělání, kde se témata generují z banky úkolů, ředitel/ka školy stanoví, zda 

žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači) nebo písemnou formou (tj. 

na papíře).  

• V případě elektronické formy (na počítači) se každému žákovi automaticky 

vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů.  

• V případě písemné formy (na papíře) ředitel/ka školy vygeneruje pro každého žáka 

jedno téma, které mu přidělí. V jedné učebně má každý žák jedinečné téma. V 

paralelních učebnách, kde žáci skládají písemnou zkoušku ve stejném čase, je možné 

žákům přidělit stejnou sadu témat.  

U oborů vzdělání s nabídkou hotových témat žáci skládají písemnou zkoušku na papíře.  Při 

využití nabídky hotových témat ředitel/ka vybere nejméně 3 témata, z nichž každému 

žákovi jedno téma přidělí. 

Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut. U písemné zkoušky na počítači je tato doba nastavena 

automaticky. U písemné zkoušky na papíře se do této doby nezapočítává čas nezbytný pro 

přidělení témat žákům. 

 



 

Kritéria a pravidla hodnocení  

Ke každému tématu jsou stanovena podrobná kritéria a pravidla hodnocení založená na systému 

bodového hodnocení a převodu bodů na klasifikaci. Žák bude klasifikován nedostatečně, pokud 

při řešení tématu písemné zkoušky nedosáhne 45 procent bodů v oborech vzdělání kategorie 

H a pokud nedosáhne 30 procent bodů v oborech vzdělání kategorie E. 

 

2/ 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 /za jednu hodinu se považuje doba 60 minut/. 

 

Kritéria a pravidla hodnocení  

Ke každému tématu jsou stanovena podrobná kritéria a pravidla hodnocení založená na systému 

bodového hodnocení a převodu bodů na klasifikaci. Při klasifikaci dodržte stanovené rozsahy 

bodů. Žák bude klasifikován nedostatečně, pokud při řešení tématu praktické zkoušky 

nedosáhne 50 procent bodů v oborech vzdělání kategorie H a pokud nedosáhne 40 procent bodů 

v oborech vzdělání kategorie E. 

 

Samostatná odborná práce  

Termínem „samostatná odborná práce (SOP)“ se označuje písemné zpracování komplexního 

úkolu zaměřeného na prokázání všeobecných i odborných znalostí a dovedností, které úzce 

souvisejí s výkonem praktických činností v rámci daného oboru.  

Žáci mohou při zpracování SOP prokázat hlubší a ucelenější znalost určité odborné 

problematiky, kterou řeší na základě samostatného a tvůrčího přístupu. Také mohou předvést 

schopnost prezentovat výsledky vlastní práce. Zkoušející má příležitost na tomto základě nejen 

lépe posoudit celkovou odbornou připravenost žáka na výkon daného povolání, ale i jeho 

klíčové kompetence (především komunikativní, personální a sociální, schopnost vyhledávat a 

zpracovávat informace).  

Samostatná odborná práce má obvykle širší obsahové zaměření (např. vypracování kompletních 

podkladů pro zhotovení a propagaci výrobků, služeb, návrh na zřízení soukromé provozovny, 

založení soukromého podnikání v oboru apod.). Jde o práci, která je žákům zadávána s 

předstihem, nejdříve v lednu daného roku, a na její přípravu je jim poskytován delší časový 

prostor – minimálně jeden měsíc. Žáci práci samostatně zpracovávají a průběžně konzultují s 

vyučujícími ve stanoveném časovém rozpětí. Odevzdají ji nejpozději 3 týdny před závěrečnou 

klasifikací v termínu určeném ředitelem školy. Škola zajistí, aby samostatná odborná práce byla 

k dispozici zkušební komisi. Pokud žák SOP neodevzdá, je u závěrečné zkoušky výrazně 

znevýhodněn. 

 

SOP zařazena oborům: 

29-54-H/01 Cukrář  

65-51-H/01 Kuchař – číšník  

 

Prezentace a obhajoba výsledků samostatné odborné práce je součástí praktické zkoušky. Může 

probíhat podle potřeb a možností školy buď při zahájení, v průběhu nebo v závěru praktické 

zkoušky, případně tak, jak je uvedeno v organizačních pokynech daného oboru. 

 

3/ Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava 

k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 min.       

 

 



Pokyny k účasti 

Žáci budou s termíny ZZ seznámeni ve škole třídním učitelem. Ke každé zkoušce musí být žák 

vhodně oblečen a upraven. Zároveň musí být vybaven potřebnými prostředky a pracovními 

pomůckami. Před zahájením ústní zkoušky je žák povinen předložit zkušební komisi: 

 

- občanský průkaz a vysvědčení za 3. ročník 

 Upozornění: Bez uvedených dokladů nemůže žák přistoupit k ZZ. 

 

C. Termíny ZZ pro žáky: 

 

1. Písemná část 1. 6. 2022 dle rozpisu ZŘT 

2. Praktická část 2. 6. do 15. 6. 2022 dle rozpisu OV  

3. Ústní část  16. – 24. června 2022 dle rozpisu ZŘT  

 

D. Časový harmonogram 
 

1/ Písemná část ZZ se koná 1. června 2022 v budově SOŠ a SOU Hlinky a v budově 

odloučeného pracoviště Závodí a trvá 240 minut. 
 

2/ Praktická část ZZ proběhne ve dnech 2. června 2022 až 15. června 2022 na pracovištích 

dle pokynů k účasti na praktické části ZZ. 

 

TERMÍNY: 

Pracoviště Hlinky: 

                        3. – 9. června 2022  

23 - 68 - H/01  Mechanik opravář motorových vozidel     

      Třída 3 MZ     

                                   2. – 9. června 2022 

26 - 51 - H/02  Elektrikář – silnoproud      

      Třída 3 AE         

                                    2. – 9. června 2022 

36 - 52 - H/01  Instalatér       

Třída 3 IT 

7. – 10. června 2022  

23-51-H/01                 Strojní mechanik  

                                    Třída 3.MZ 

 

Pracoviště Závodí: 

                       6. – 8. června 2022    

33 – 56 – H/01 Truhlář         

                 Třída 3 IT     

 

2. – 3. června 2022    

36 – 67 – E/01  Zednické práce      

                 Třída 3 ZP     

 

2. – 6. června 2022 

66 - 52 - H/01  Aranžér    

      Třída 3 AE    



                      13. – 15. června 2022   

   29-51-H/01  Cukrář         

                 Třída 3 CP                                  

2. – 15. června 2022    

65-51-H/01  Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař)         

                 Třída 3 KČ                            

2. – 15. června 2022    

65-51-H/01  Kuchař-číšník  

   Třída 3 KČ  

2. – 10. června 2022    

66-51-H/01  Prodavač  

   Třída 3 CP   

2. – 15. června 2022    

65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby         

   Třída 3 KP                                                          

                           

                              

3/ Ústní část ZZ proběhne ve dnech od 17. do 22. června 2021 v budově SOŠ a SOU 

Beroun – Hlinky a v budově odloučeného pracoviště Závodí dle rozpisu 

 

Žáci si vylosují jednu z dvaceti pěti, v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

 

 

TERMÍNY: 

Pracoviště Hlinky: 

                       16. června 2022                                   

                                                                             

26 - 51 - H/02  Elektrikář – silnoproud 

    Třída 3 AE                                        

23 - 68 - H/01             Mechanik opravář motorových vozidel 

    Třída 3 MZ 

 

                                               

                                   17. června 2022             

 

36 – 67 – E/01  Zednické práce      

                 Třída 3 ZP                                                                                                                                     

                                    

                                   23 – 51 – H/01   Strojní mechanik 

      Třída 3 MZ    

                        

20. června 2022 

                       33 – 56 – H/01  Truhlář 

                                                                      Třída 3 IT               

                       36 - 52 - H/01   Instalatér 

                                                           Třída 3 IT 

66 - 52 - H/01  Aranžér 

   Třída 3 AE 

 

 



Pracoviště Závodí: 

23. června 2022                                                                                                                                                                               

29-51-H/01  Cukrář         

                 Třída 3 CP                                  

66-51-H/01  Prodavač  

   Třída 3 CP   

 

24. června 2022    

65-51-H/01  Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař)         

                 Třída 3 KČ                            

65-51-H/01  Kuchař-číšník  

   Třída 3 KČ  

65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby         

   Třída 3 KP                                                       

 

E. Klasifikace a hodnocení závěrečné zkoušky      

 

1/ Do celkového hodnocení závěrečné zkoušky se započítává klasifikace písemné 

zkoušky, praktické zkoušky a ústní zkoušky. 
 

2/ Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, 

které jsou její součástí. 
 

3/ 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. 
 

4/ Celkové hodnocení žáka u závěrečné zkoušky provádí zkušební komise podle této 

stupnice: 

a) Prospěl (a) s vyznamenáním, jestliže klasifikace žáka u závěrečné zkoušky není 

vyšší než 1,5. 

b) Prospěl (a), jestliže žák nemá z žádné zkoušky závěrečné zkoušky stupeň prospěchu  

5 - nedostatečný. 

c) Neprospěl (a), jestliže žák má z některé zkoušky závěrečné zkoušky stupeň  

prospěchu  5 – nedostatečný. 
 

5/ Zkušební komise rozhoduje o klasifikaci žáka z jednotlivých zkoušek na návrh členů 

zkušební komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební 

komise. 
 

6/ Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky se žákům oznámí nejpozději 1 týden 

před zahájením ústní zkoušky. Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení 

jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto 

zkoušku ukončil. 
 



7/ Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné 

zkoušce a výuční list. Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, je vydá škola 

nejpozději do 7 dnů od závěrečné porady zkušební komise. 

 

 

F. Opravné zkoušky a náhradní zkoušky 
 

1/ 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 nejpozději 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. 
 

2/ Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, termíny náhradních zkoušek stanoví 

zkušební komise, a to v září a v prosinci.  

Termíny zveřejní ředitel škol nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném 

místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.                                                                                                      
 

3/ 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. 
 

4/ Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu 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.  

 

G.  Náhradní a opravný termín pro žáky: 

 

1. Písemná část  13. 9. 2022  

2. Praktická část  19. – 23. 9. 2022 

3. Ústní část  26. 9. 2022 

 

 

 

1. Písemná část  5. 12. 2022  

2. Praktická část  6. – 9. 12. 2022 

3. Ústní část  16. 12. 2022 
 

 

 

 

V Berouně dne 14. ledna 2022       

 

                                                                     Mgr. Eva Jakubová 
         ředitelka školy                    

 


