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Organizace závěrečných zkoušek ve školním roce 2021/2022 

Závěrečné zkoušky probíhají podle § 74 až § 76 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách 

závěrečnou zkouškou a ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech uvedených na webových stránkách školy 

www.spsasosgsmost.cz. 

Závěrečné zkoušky obsahují jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky, které se konají 

v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška. 

1. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut, koná se v učebnách na budově SOŠGS, témata 

pro písemnou zkoušku jsou generována z banky úkolů jednotného zadání a přidělena 

žákům. Zahájení zkoušky je stanoveno na 8:00 hodin dle rozpisu a povinností všech žáků 

je dostavit se k zahájení zkoušky v 7:45 hodin. 

2. Praktická zkouška z odborného výcviku bude probíhat v odborných učebnách 

SOŠGS. Ředitelka školy z jednotného zadání vybírá nejméně jedno téma, pokud stanoví 

více témat, žák si jedno téma vylosuje. Zahájení praktické zkoušky je v 7:00 hodin dle 

daného harmonogramu a součástí zkoušky je obhajoba samostatné odborné práce, pokud 

je pro daný obor stanovena. 

3. Ústní zkouška obsahuje dle jednotného zadání minimálně 30 témat, z nichž ředitelka 

školy může vybrat 25 - 30 témat a žák si jedno z nich losuje; k tématům ústní části 

závěrečné zkoušky jsou v jednotném zadání začleněny také otázky z obecného přehledu 

ze světa práce; příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a vlastní zkouška trvá 

nejdéle 15 minut. Slavnostní zahájení zkoušky je stanoveno na 7:45 hodin dle rozpisu 

a povinností všech žáků je dostavit se v daný den do budovy školy v 7:30 hodin. 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání závěrečné zkoušky mají podle 

závažnosti svého znevýhodnění právo na navýšení časového limitu, a to na základě zprávy ŠPZ. 

Ing. Ivana Hermannová 

ředitelka školy 
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