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ORGANIZACE ZZ NA SŠTZ MOHELNICE VE ŠKOLNÍM
ROCE 2020/2021
ORGANIZACE NÁHRADNÍHO ČI OPRAVNÉHO TERMÍNU
KLASIFIKACE ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU
2020/2021 Z DŮVODU PŘÍSTUPU ŽÁKA K
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE
I. Všeobecná ustanovení
Organizace závěrečných zkoušek je zpracována na základě Zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
podle Vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou
zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Do organizace je zapracováno také Opatření obecné
povahy MŠMT pro závěrečné zkoušky ze dne 29. ledna 2021, kterým se upřesňují podmínky
konání závěrečných zkoušek ve školním roce 2020-2021 a které je přílohou této organizace.

K závěrečné zkoušce bude připuštěn ten žák, který prospěl v prvním pololetí závěrečného
ročníku tohoto školního roku. Za běžné situace musí žák úspěšně ukončit celý závěrečný
ročník. S tím se pojí i možnost konat náhradní nebo opravné zkoušky z těch předmětů, ze
kterých byl žák nehodnocen nebo neprospěl v prvním pololetí, v termínu do 19. května, resp.
do konce května.
Důležité pak je, že v případě žáků oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s
výučním listem, se upravuje podoba závěrečné zkoušky, která se namísto 3 jednotlivých
zkoušek bude konat pouze ze 2 zkoušek. Řediteli školy se umožní, aby jednotné zadání
adaptoval a upravil v podmínkách školy, pokud k tomu jsou zvláštní důvody.1
Závěrečné zkoušky může žák konat, pokud prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021.

Nedostavil-li se žák ve školním roce 2020/2021 k závěrečné 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 31. srpna 2021.
Zkušební komise vždy uzná omluvu z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízení
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karantény spojené s tímto onemocněním. Ustanovení § 5 odst. 1 věty poslední vyhlášky
č. 47/2005 Sb. se nepoužije.2
Pokud žák konal nebo měl konat ve školním roce 2020/2021 závěrečnou zkoušku v řádném
termínu v měsíci červenci nebo srpnu, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni,
kdy konal nebo měl konat poslední jednotlivou zkoušku závěrečné zkoušky.3
Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku oboru vzdělání,
ve kterém se dosahuje středního vzdělání, nebo oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje
středního vzdělání s výučním listem, pokud prospěl ze všech povinných předmětů. Žákovi,
který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo
náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák,
umožní ředitel školy vykonání zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2021.4

Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května nebo v případě žáka oboru vzdělání
skupiny 82 Umění, užité umění do 19. května, může konat řádný termín závěrečné zkoušky v
termínech podle tohoto opatření. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června, může
konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021. Opravná i náhradní zkouška
podle věty druhé a třetí je komisionální.5
Celé znění Opatření obecné povahy pro závěrečné zkoušky viz zveřejněný dokument na
stránkách www.sstzmoh.cz a stránkách MŠMT.
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II. Organizace náhradního či opravného termínu klasifikace za
1. pololetí školního roku 2020/2021 z důvodu přístupu žáka
k závěrečné zkoušce
1. Pro školní rok 2020/2021 se stanoví, že žák musí prospět v prvním pololetí. S tím se pojí i
možnost konat náhradní nebo opravné zkoušky z těch předmětů, ze kterých byl žák
nehodnocen nebo neprospěl v prvním pololetí. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy
vykonání zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2021. Na základě žádosti
žáka o vykonání zkoušky mu bude ředitelem školy6 určen termín této zkoušky (nejlépe
do poloviny května 2021 nebo dle navrženého termínu žákem, zde se přihlíží k schopnostem
žáka zvládnout obsah učiva) a bude určena zkušební komise.
Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín závěrečné
zkoušky v podzimním zkušebním období (září) 2021.

2. Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen z důvodu nařízené karantény či nemoci
v rámci COVID 19 a nemohl zvládnout učivo a tedy absolvovat náhradní nebo opravné
zkoušky v termínu do 31. 5. 2021, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní
zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021.

Za všechna zadání a termíny zodpovídají vyučující, ZŘTV a následně předsedové
zkušebních komisí.
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III. Organizace ZZ na Střední škole technické a zemědělské
v Mohelnici
1. Závěrečný ročník učebních oborů pro ZZ 2021
Závěrečnou zkoušku ve školním roce 2020/2021 budou konat žáci:
Obráběč kovů
spojená třída ON3
Nástrojař
spojená třída ON3
Elektrikář
E3
Opravář zemědělských strojů
OZS3
Žáci, kteří budou ve školním roce 2020/2021 konat závěrečné zkoušky v řádném nebo
náhradním termínu, nebudou z rozhodnutí ředitele školy konat písemnou část závěrečné
zkoušky.

2. Praktická část ZZ v normálním termínu
Místem konání praktických zkoušek jsou dílenské provozy v objektech Střední školy
technické a zemědělské Mohelnice, kde probíhala běžná příprava žáků dle zaměření oborů.
Obráběč kovů a Nástrojař
Elektrikář
Opravář zemědělských strojů

třída ON3
třída E3
třída OZS3

v termínu 7. a 8. 6. 2021
v termínu 7. a 8. 6. 2021
v termínu 2. a 3. 6. 2021

3. Zkoušky konané ústní formou před zkušební komisí
Místem konání jsou učebny na budově školy; 1. máje 667/2, 789 85 Mohelnice
Obráběč kovů
Nástrojař
Elektrikář
Opravář zemědělských strojů

třída ON3
v termínu 15. 6. 2021
třída ON3
v termínu 16. 6. 2021
třída E3
v termínu 17. a 18. 6. 2021
třída OZS3 v termínu 14. 6. 2021

Za všechna zadání a termíny zodpovídají ZŘTV, vyučující a předsedové předmětových
komisí.
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4. Organizační úkoly školy
Termín pedagogické/ klasifikační porady tříd: ON3; E3; OZS3
T.: 24. 5. 2021 / ZŘTV
Ukončení výuky – vydání vysvědčení:
T.: Bude upřesněno / VUOV a ZŘTV
Slavnostní předávání výučních listů a kvalifikačních dokladů, výpisů:
T: Bude upřesněno a stanoveno dle vývoje situace COVID 19 / ředitelství

V Mohelnici 9. 2. 2021
Vypracoval: Jaroslav Bača / VUOV
Schválil: PhDr. Jiří Ženožička / ředitel školy
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