Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021
Kdy může jít žák k závěrečné zkoušce
K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí
závěrečného ročníku oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou.
Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku
2020/2021 hodnoceni, nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat
zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do konce
května 2021 (tak, aby se v případě jejího úspěšného vykonání mohli účastnit
závěrečných zkoušek, které mohou být konány v období od 1. června 2021).
Dále bude k závěrečné zkoušce připuštěn i ten, kdo je oprávněn konat opravnou
nebo náhradní (závěrečnou) zkoušku
Opravná a náhradní zkouška je komisionální.
Závěrečné zkoušky
Nově budou žáci hodnoceni ze dvou zkoušek a klasifikace zůstane nezměněna.
Školám se také umožní, aby oznámily výsledek praktické zkoušky nebo ústní
zkoušky v den jejího konání. Pokud by to organizace závěrečné zkoušky

neumožňovala, dozví se žáci výsledky obou zkoušek a souhrnné hodnocení v den,
ve kterém žák tuto zkoušku ukončil.
Z hlediska formy bude praktická zkouška povinná pro všechny žáky a ředitel školy
rozhodne, zda druhou zkoušku budou žáci konat formou písemné zkoušky, nebo
ústní zkoušky. Řediteli se uloží povinnost zveřejnit jednotlivé termíny těchto
zkoušek závěrečné zkoušky nejpozději do 15. března 2021.
Písemná zkouška trvá podle platných právních norem nejdéle 240 minut (4
hodiny). Nově se maximální možná délka trvání písemné zkoušky prodlouží o
30 minut, tzn., že písemná zkouška bude moci trvat nejdéle 270 minut (4,5
hodiny). Prodloužení se bude týkat všech, kteří budou konat písemnou
zkoušku v řádném, opravném nebo náhradním termínu do konce roku 2021.
Dle platných právních norem termín konání závěrečné zkoušky stanoví ředitel
školy v měsíci červnu. Praktická zkouška trvá maximálně 3 dny

Řádné termíny závěrečné zkoušky – jaro 2021
Písemná zkouška: neproběhne dle rozhodnutí ředitele školy
Praktická zkouška:
 obor kadeřník: 8. – 11. 6. 2021 (dle rozpisu OV)
 obor kuchař - číšník: 7. 6. a 8. – 11. 6. 2021 (dle rozpisu OV)
Ústní zkouška:
 obor kadeřník: 21. 6. 2021
 obor kuchař - číšník: 25. 6. 2021
Více informací k závěrečné zkoušce naleznete na:
https://zkouska.cermat.cz/

