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

OPATŘENÍ K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM – školní rok 2016/2017
A. Těmto zkouškám se podrobí všichni žáci 3. ročníku oborů :
1/

23 – 55 - H/02

Karosář

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/

66 – 52 – H/01

Aranžér

7/

36 - 56 – E/01

Truhlářská a čalounická výroba

8/

36 – 57 – E/01

Zednické práce

9/

29 – 54 – H/01

Cukrář

10/

65 – 51 – H/01

Kuchař

11/

65 – 51 – H/01

Kuchař- číšník

12/

65 – 51 - E/01

Stravovací a ubytovací služby

B. Vlastní provedení zkoušek
1/ Pro písemnou zkoušku se stanoví nejméně 3 témata, z nichž si žák jedno téma zvolí.
Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut. Ve vybraných oborech probíhá písemná práce
na PC.
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/.
3/ Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 – 30 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
2. Praktická část
3. Ústní část

1. 6. 2017 od 8, 00 hod.
od 2. 6. do 16. 6. 2017 od 7, 00 hod.
19. – 23. června 2017 od 7, 45 hod.

D. Časový harmonogram
1/ Písemná část ZZ se koná 1. června 2017 od 8:00 hod. 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 2017 až 16. června 2017 od 7: 00
hodin na pracovištích dle pokynů k účasti na praktické části ZZ.
Termíny:

5. – 6. června 2017
23 - 68 - H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
Třída 3 EM
12. – 15. června 2017
23 – 55 - H/02
Karosář
Třída 3 AT
5. – 7. června 2017
26 - 51 - H/02
Elektrikář – silnoproud
Třída 3 EM
12. – 14. června 2017
33 – 56 – H/01
Truhlář
Třída 3 AT
5. – 12. června 2017
36 - 52 - H/01
Instalatér
Třída 3 EM
12. – 14. června 2017
36 - 56 – E/01
Truhlářská a čalounická výroba
Třída 3 TZ
12. – 14. června 2017
36 – 57 – E/01
Zednické práce
Třída 3 TZ
6. – 14. června 2017
66 - 52 - H/01
Aranžér
Třída 3 AT
5. – 9. června 2017
29 – 54 – H/01
Cukrář
Třída 3 CK
2. – 15. června 2017
65 – 51 – H/01
Kuchař – číšník /název ŠVP Kuchař/
Třída 3 CK
2. – 16. června 2017
65 – 51 – H/01
Kuchař – číšník
Třída 3 KČ
2. – 15. června 2017
65 – 51 - E/01
Stravovací a ubytovací služby
Třída 3 KP

3/ Ústní část ZZ proběhne ve dnech od 20. do 23. června 2016 v budově SOŠ a SOU
Beroun – Hlinky a v budově odloučeného pracoviště Závodí vždy od 7:45 hod.
Žáci si vylosují jednu z dvaceti pěti nebo ze třiceti otázek, v jednom dni nelze losovat
dvakrát stejné téma.
Termíny:
20. června 2017
23 - 68 - H/01
20. června 2017
23 – 55 - H/02
21. června 2017
26 - 51 - H/02
21. června 2017
33 – 56 – H/01
20. června 2017
36 - 52 - H/01
22. června 2017
66 - 52 - H/01
21. června 2017
36 - 56 – E/01
21. června 2017
36 – 57 – E/01
22. června 2017
29 – 54 – H/01
22. června 2017
65 – 51 – H/01
23. června 2017
65 – 51 – H/01
23. června 2017
65 – 51 - E/01

Mechanik opravář motorových vozidel
Třída 3 EM
Karosář
Třída 3 AT
Elektrikář – silnoproud
Třída 3 EM
Truhlář
Třída 3 AT
Instalatér
Třída 3 EM
Aranžér
Třída 3 AT
Truhlářská a čalounická výroba
Třída 3 TZ
Zednické práce
Třída 3 TZ
Cukrář
Třída 3 CK
Kuchař – číšník /název ŠVP Kuchař/
Třída 3 CK
Kuchař – číšník
Třída 3 KČ
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.
2.
3.

Písemná část
Praktická část
Ústní část

8. 9. 2017
18. – 22. 9. 2017
25. 9. 2017

1.
2.
3.

Písemná část
Praktická část
Ústní část

1. 12. 2017
4. – 8. 12. 2017
18. 12. 2017

V Berouně dne 21. prosince 2016
Mgr. Eva Jakubová
ředitelka školy

