
 

 

 

ORGANIZACE přípravy a průběhu ZZ - ČERVEN 2021 

v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. v platném znění a Opatřením obecné povahy č. j.: 
MSMT-3258/2021-1 a dodatku MSMT-3258/2021-2 

 
I. VŠEOBECNÉ POKYNY 

a) Pedagogická porada: 10. 6. 2021 / TU 
b) ZZ mohou konat jen žáci, kteří úspěšně ukončili 1. pololetí 3. ročníku studia – prospěli v 1. pololetí 

ze všech předmětů do 31. 5. 2021. 
ZZ konají rovněž žáci, kteří písemně oznámí řediteli školy nejméně 1 měsíc před termínem ZZ, že 
chtějí konat náhradní nebo opravnou zkoušku. 

c) Tisk ročníkových vysvědčení zajišťuje TU ve spolupráci s Mgr. Petrou Jančíkovou. 
d) Vysvědčení žáci obdrží v den, který je pro ně posledním dnem období školního vyučování (dle 

harmonogramu). 
Za 2. pololetí je žák hodnocen pouze z předmětů, ve kterých byl vzděláván. 

e) Dle Opatření obecné povahy č. j. MSMT-3258/2021-1 a dodatku č. j. MSMT-3258/2021-2MŠMT se 
koná ústní a praktická ZZ. Písemná zkouška se nekoná. 
Žák, který požádá o konání náhradní nebo opravné zkoušky, koná všechny zkoušky, ze kterých se 
skládá ZZ (písemná, ústní a praktická část) a které nahrazuje nebo opravuje. 

f) Celkové hodnocení ZZ se oznámí žákovi v den, kdy ZZ ukončí (poslední den praktických zkoušek).  
g) Nedostaví-li se žák k ZZ v řádném termínu a svou nepřítomnost do 3 pracovních dnů řádně omluví 

předsedovi zkušební komise, může komise po uznání důvodu nepřítomnosti stanovit termín náhradní 
ZZ do 31. srpna 2021. Z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízení karantény s ním 
spojené komise uzná omluvu vždy. 

h) Žák je žákem školy do dne úspěšného vykonání závěrečné zkoušky. Pokud žák v červnu ZZ úspěšně 
nevykoná (v případě, že je poslední zkouška ZZ v červnu 2021), je žákem školy do 30. 6. 2021. 

 
II. TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK – červen 2021 
 

Kód 
oboru  

Název oboru  
Název 
třídy 

Termín  
praktické zkoušky 

Termín  
ústní zkoušky 

29-53-H/01 Pekař 3.KŘ 23. - 24. 6. 2021 14. 6. 2021 

29-51-H/01 Výrobce potravin 3.CV 24. - 25. 6. 2021 14. 6. 2021 

29-56-H/01 Řezník-uzenář 3.KŘ 24. - 25. 6.2021 11. 6. 2021 

66-51-H/01 Prodavač 3.ČP 22. - 23. 6. 2021 11. 6. 2021 

69-51-H/01 Kadeřník 3.KA, 3.KŘ 22. - 24. 6. 2021 11. - 14. 6. 2021 

29-54-H/01 Cukrář 3.CV 21. - 25. 6. 2021 15. 6. 2021 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 3.K, 3.ČP 21. - 24. 6. 2021 11. - 14. 6. 2021 

 
 
V Opavě 12. 3. 2021  
 
Zpracovala:    Ing. Zuzana Mikulová Mgr. Martin Ruský, v. r. 
                      pedagogická zástupkyně  ředitel školy  


