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Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou 

ve školním roce 2020/2021 
 
Průběh a konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 se řídí dle zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování 
vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání 
v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.  
Zvláštní pravidla pro konání závěrečných zkoušek v roce 2021 jsou stanovena Opatřením 
obecné povahy ze dne 29. ledna 2021, č. j. MŠMT – 3258/2021-1 a dodatkem č. j. MŠMT 
– 3258/2021-2 ze dne 15. února 2021. 
 
 

Kdo bude konat závěrečné zkoušky 
 
Žáci závěrečných ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří prospěli ze všech povinných 
předmětů v prvním pololetí školního roku 2020/2021 nejpozději do 31. května 2021. 
Pokud žák posledního ročníku ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí ze všech 
povinných předmětů, splnil kritéria pro připuštění ke konání závěrečné zkoušky v jarním 
období 2021.   
Výsledek hodnocení ve 2. pololetí nemá vliv na připuštění k závěrečné zkoušce.  
V posledním ročníku středního vzdělávání se ve školním roce 2020/2021 žákům předá 
vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením první dílčí 
zkoušky závěrečné zkoušky.  
 

Možnost opakování ročníku 
 
Opatření obecné povahy vzhledem ke změně podmínek k přístupu k závěrečné zkoušce 
upravilo, že opakovat ročník může každý žák posledního ročníku, tzn., i ten žák, který prospěl 
v obou pololetích školního roku 2020/2021. O povolení opakování ročníku vždy rozhoduje 
ředitel školy. Žák nemá právní nárok na vyhovění své žádosti.  
 
 
Status žáka posledního ročníku oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou 
 
Žák je žákem školy do dne úspěšného vykonání závěrečné zkoušky. Pokud bude poslední 
zkouška závěrečné zkoušky v červnu a žák ji úspěšně nevykoná, (ať již z důvodu, že se 
omluvil, nebo neuspěl), pak je žákem školy do konce měsíce června (§ 75 odst. 3 školského 
zákona).  
 
 
 
 



Organizace závěrečných zkoušek 
 
Organizace závěrečných zkoušek oborů vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání 
s výučním listem, se upravuje pro školní rok 2020/2021 tak, že žáci budou skládat dvě dílčí 
zkoušky. Povinně budou všichni žáci skládat praktickou zkoušku a ředitel školy stanoví 
druhou dílčí zkoušku formou písemné zkoušky nebo ústní zkoušky.  
Ředitel školy také stanoví pořadí dílčích zkoušek.  
Na uchazeče, kteří budou konat opravnou nebo náhradní zkoušku se nevztahují úpravy 
organizace závěrečné zkoušky a tito uchazeči budou konat závěrečnou zkoušku v souladu 
s vyhláškou č. 47/2005 Sb. 
 
 
 

Stanovení termínů závěrečných zkoušek 
 
Závěrečná zkouška se koná nejdříve od 1. června 2021.  Rozhodnutí, kdy přesně bude žák 
praktickou zkoušku konat, je na rozhodnutí ředitele školy.  
Nedostaví-li se žák ve školním roce 2020/2021 k závěrečné zkoušce v řádném termínu, svou 
nepřítomnost řádně omluví a zkušební komise důvody jeho nepřítomnosti uzná, může 
zkušební komise po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 31. srpna 2021.  
Za důvod nepřítomnosti žáka, které komise vždy uzná, je nepřítomnost z důvodu onemocnění 
Covid – 19 nebo z důvodu nařízení karantény spojené s tímto onemocněním.    
 
 
 

Seznámení žáka s termínem a místem konání závěrečných zkoušek 
 
Termíny a místo konání jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky zveřejní ředitel školy na 
internetových stránkách školy nejpozději do 15. března 2021 a seznámí s nimi žáky.  
 
 
 

Zadání závěrečné zkoušky 
 
Pravidla pro přípravu zadání závěrečných zkoušek se nemění. Škola je povinna využít 
jednotných zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentaci.  
 
 
 

Klasifikace a hodnocení závěrečných zkoušek 
 
Klasifikace a hodnocení závěrečných zkoušek zůstává nezměněno. Pokud to organizace 
závěrečné zkoušky umožní, lze žákům oznámit výsledek praktické a ústní zkoušky v den 
jejího konání. Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek 
oznámí žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil.  
 
 
 

 
 



Termíny k vykonání jednotných závěrečných zkoušek  pro rok 2020/2021 
 
 

JZZZ 2021 Datum Třída       Místo  konání 
Písemná JZZ Nebude 

realizována 
  

 
Praktická JZZ 

Cukrář 
 

2. 6. 2021 
        3. 6. 2021 

obhajoba SOP 
        3. 6. 2021 

Cukrář 
III.C/8 

Gastro-učebna 
SŠ Gorazdovo nám.1 

Praktická JZZ 
Masér 

2. 6. 2021  
3. 6. 2021 

Rek.a sport. 
masér 

III.M/19,20,21 

Odborné učebny 
SŠ Gorazdovo nám.1 

       Praktická JZZ 
Kuchař 

7. 6. 2021 
8. 6. 2021 

obhajoba SOP 
8. 6. 2021  

         Kuchař 
III.K/4 

 

Gastro-učebna 
SŠ Gorazdovo nám.1 

 
 
Volno ředitele školy  určené k přípravě vykonání  JZZZ dle § 74, odst.4, z.č. 561/2004 Sb., 
ve znění platných předpisů je stanoveno od  9.  6. – 14.  6.  2021   (4 vyučovací dny). 
 
 
 
 

Ústní zkouška 
a předávání výučních listů a vysvědčení o závěrečné zkoušce 2021 

 
ÚSTNÍ  JZZ OBOR DATUM  MÍSTO 
 III. MC,  III. MK 

Masér 
Rekondiční a sportovní 

masér 
 

 
15. 6. 2021 
16. 6. 2021 

dle stanovené 
tabulky 

SŠ Olomouc  
Gorazdovo nám. 1 

 III. MK 
Kuchař – číšník  

Kuchař 

 
17. 6. 2021 

dle stanovené 
tabulky 

SŠ Olomouc  
Gorazdovo nám. 1 

 III. MC 
Cukrář 
Cukrář 

 

 
17. 6. 2021 

dle stanovené 
tabulky 

SŠ Olomouc  
Gorazdovo nám. 1 

 
 
 
 
 
 
 



 
Opravné zkoušky 2020/2021 

 
 
Opravné zkoušky (dle §5,odst.1,2,3,vyhl. 47/2005 ve znění pozdějších předpisů) 
Opravné zkoušky I. termín II. termín 
Písemná JZZZ 2021 nebude realizována nebude realizována 
Praktická JZZZ  2021 14. 9. a 15. 9.2021 2. 12. a  3. 12. 2021 
Ústní JZZZ 2021 23. 9. 2021 13. 12. 2021 
Volno na přípravu JZZZ 2021 
dle šk.z.č. 561/2004 Sb., §74,odst.4 

16. 9. – 21. 9. 2021 
(4 pracovní dny) 

6. 12. - 9. 12. 2021 
(4 pracovní dny) 

Termíny opravných zkoušek stanovil ředitel školy. 
 
 
 
 

Náhradní zkoušky 2020/2021 
 
Náhradní zkoušky (dle §5,odst.1,2,3,vyhl. 47/2005 ve znění pozdějších předpisů) 
Náhradní zkoušky I. termín II. termín 
Písemná JZZZ 2021 nebude realizována nebude realizována 
Praktická JZZZ  2021 14. 9. a 15. 9.2021 2. 12. a  3. 12. 2021 
Ústní JZZZ 2021 23. 9. 2021 13. 12. 2021 
Volno na přípravu JZZZ 2021 
dle šk.z.č. 561/2004 Sb., §74,odst.4 

16. 9. – 21. 9. 2021 
(4 pracovní dny) 

6. 12. - 9. 12. 2021 
(4 pracovní dny) 

Termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 
 
Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního 
vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou.  
Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná 
zkouška se skládá v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání, z praktické 
zkoušky z odborných předmětů a teoretické zkoušky z odborných předmětů.  
Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního 
vzdělávání.  
Termíny konání závěrečných zkoušek stanoví ředitel školy. Před zahájením ústní zkoušky, 
popřípadě praktické zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů 
v termínu stanoveném ředitelem školy. Závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí. 
Předsedu zkušební komise jmenuje do konce února příslušného školního roku krajský úřad. 
Ostatní členy zkušební komise jmenuje ředitel školy.  
Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou 
její součástí.  
Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal závěrečnou 
zkoušku. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 
30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.    
 
 
 

Termín konání závěrečných zkoušek 
 

78-62-C/02     Praktická škola dvouletá se zaměřením na cukrářské práce  
                       Střední škola, Gorazdovo náměstí 1, 779 00 Olomouc 
 
praktická zkouška:    4. 6. 2021 (pátek) 

studijní volno:          9. 6. 2021 – 14. 6. 2021 

ústní zkouška:          16. 6. 2021 (středa) 

 

 
Termín konání závěrečných zkoušek 

 
78-62-C/01     Praktická škola jednoletá se zaměřením na úklidové práce 
78-62-C/02     Praktická škola dvouletá se zaměřením na úklidové práce 
                        Střední škola, Svatoplukova 65/11, 779 00  Řepčín 
 
praktická zkouška:    7. 6. 2021 (pondělí) 

studijní volno:          9. 6. 2021 – 14. 6. 2021 

ústní zkouška:          15. 6. 2021 (úterý) 

 

 

 
 
 



Termín konání opravných a náhradních zkoušek 
 
 
78-62-C/02     Praktická škola dvouletá se zaměřením na cukrářské práce  
                        Střední škola, Gorazdovo náměstí 1, 779 00 Olomouc 
 
opravné zkoušky 
 I. termín II. termín 
Praktická zkouška 14. 9. 2021 2. 12. 2021 
Ústní zkouška 23. 9. 2021 13. 12. 2021 
 
náhradní zkoušky 
 I. termín II. termín 
Praktická zkouška 14. 9. 2021 2. 12. 2021 
Ústní zkouška 23. 9. 2021 13. 12. 2021 
 
 
 
 

Termín konání opravných a náhradních zkoušek 
 
 
78-62-C/01     Praktická škola jednoletá se zaměřením na úklidové práce 
78-62-C/02     Praktická škola dvouletá se zaměřením na úklidové práce 
                        Střední škola, Svatoplukova 65/11, 779 00 Řepčín 
 
 
opravné zkoušky 
 I. termín II. termín 
Praktická zkouška 15. 9. 2021 3. 12. 2021 
Ústní zkouška 24. 9. 2021 14. 12. 2021 
 
náhradní zkoušky 
 I. termín II. termín 
Praktická zkouška 15. 9. 2021 3. 12. 2021 
Ústní zkouška 24. 9. 2021 14. 12. 2021 
 
 
 


