
Závěrečná zkouška 
V návaznosti na vyhlášení zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům 
vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, se některé podmínky 
konání závěrečné zkoušky upravují dle ustanovení tohoto zákona. Aktuální informace o přijatých změnách 
naleznete v příslušných sekcích tohoto webu a ve znění samotného zákona. 

Od školního roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely 
školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015. 

Podstatou závěrečné zkoušky jsou jednotná zadání, která jsou připravována pro každý obor vzdělání kategorie H i E. 

Termín konání 
Na základě ustanovení § 36 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 
2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, závěrečná zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním 
vzdělávání ve škole, a nejpozději do 30. června 2020. Konkrétní termín stanoví ředitel školy. 

 Školy organizují jednotlivé zkoušky v tomto pořadí: písemná, praktická, ústní. Žáci vykonají závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykonají všechny 
zkoušky, které jsou její součástí. 

 Žáci třetích ročníků učebních oborů jsou připuštěni k závěrečné zkoušce, když úspěšně ukončí své vzdělávání ve 3. ročníku. 
 Žáci učebních oborů mají právo na dva opravné termíny závěrečné zkoušky. Znovu skládají pouze tu zkoušku, u níž neuspěli. Žáci mohou závěrečnou 

zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestali být žáky školy. 

Jednotná zadání jsou pro školy zpřístupňována prostřednictvím informačního systému. 

Vykonání závěrečné zkoušky náhradním způsobem 
V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, závěrečnou zkoušku vykoná ten, kdo ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou, a prospěl na konci prvního pololetí 
posledního ročníku, nebo ten, kdo koná opravnou nebo náhradní zkoušku. 

Hodnocení závěrečné zkoušky bude vycházet z hodnocení žáka z předmětů, které jsou obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky 
závěrečné zkoušky, a to průměrem za 3 poslední vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen. Do těchto vysvědčení se nezapočítá vysvědčení za 
druhé pololetí posledního ročníku; to se netýká opravné a náhradní zkoušky konané náhradním způsobem. 



Žákovi, který nebyl v prvním pololetí posledního ročníku hodnocen nebo neprospěl, škola umožní před hodnocením závěrečné zkoušky komisionální přezkoušení. 
Podle výsledků přezkoušení upraví škola hodnocení v příslušném předmětu na vysvědčení. Pokud žák nevykonal komisionální přezkoušení úspěšně, platí, že na 
konci prvního pololetí posledního ročníku neprospěl. 

Praktická zkouška 
Zadávání témat 
Ředitel školy vybere z jednotného zadání nejméně jedno téma. Vybere-li jich více, žáci si téma losují. Počet témat praktické zkoušky není vyhláškou stanoven a v 
jednotném zadání jednotlivých oborů se liší podle charakteru a potřeb oboru. 

Délka zkoušky 
V organizačních pokynech k praktické zkoušce je stanoven časový limit pro realizaci praktické zkoušky podle jednotného zadání. Tento časový limit je stejný pro 
všechna témata jednotného zadání praktické zkoušky daného oboru a škola jej musí respektovat. 

Při využití otevřeného tématu Praktická zkouška ve firmě stanoví délku zkoušky škola ve spolupráci s firmou. Délka zkoušky ve firmě závisí na probíhajícím výrobním 
procesu a nelze ji tedy stanovit dopředu v jednotném zadání. 
Minimální délka trvání praktické zkoušky podle jednotného zadání je 5 hodin (s výjimkou oboru Rekondiční a sportovní masér). 

 Žák koná praktickou zkoušku nejdéle 3 dny, u oborů skupiny 82 Umění, užité umění 2 až 4 týdny. V jednom dni trvá zkouška nejvýše 7 hodin. Zbývající 
časový prostor je možné využít pro případné zařazení školní části závěrečné zkoušky. 

Kritéria a pravidla hodnocení 
Ke každému tématu jsou stanovena podrobná kritéria a pravidla hodnocení založená na systému bodového hodnocení a převodu bodů na klasifikaci. Při klasifikaci je 
nutné dodržet stanovené rozsahy bodů. Žák bude klasifikován nedostatečně, pokud při řešení tématu praktické zkoušky nedosáhne 50 procent bodů v oborech 
vzdělání kategorie H a pokud nedosáhne 40 procent bodů v oborech vzdělání kategorie E. 


