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Závěrečná zkouška ve školním roce 2020/2021 – aktuální informace 
Vyplývající z Opatření obecné povahy z 29. ledna 2021 (Č. j.: MSMT – 3267/2021-1) 

 
„Opatření obecné povahy“, které vydalo MŠMT 29. ledna 2021 upravuje podobu závěrečné 
zkoušky ve školním roce 2020/2021 v souvislosti s přetrvávající distanční výukou ve školách 
následovně:  
 

1. K závěrečné zkoušce bude připuštěn každý žák posledního ročníku, který prospěl 
v prvním pololetí školního roku 2020/2021. 

 
2. Žákovi, který neprospěl nebo byl nehodnocen, určí ředitel školy termín konání 

opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 19. května u 
oboru vzdělání skupiny 82 Umění, užité umění a do 31. května 2021 u ostatních 
oborů, resp. do 30. června 2021. Náhradní nebo opravné zkoušky se pak konají 
formou komisionální zkoušky.  

 
3. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 19. května a 31. května 2021, může konat 

řádný termín závěrečné zkoušky v jarním zkušebním období 2021.  
 

4. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín 
závěrečné zkoušky až v podzimním termínu zkušebního období 2021.  

 
5. Žák, který se k závěrečné zkoušce v řádném termínu nedostaví a svou nepřítomnost 

řádně omluví a zkušební komise důvody jeho nepřítomnosti uzná, může zkušební 
komise po dohodě se žákem stanovit náhradní termín zkoušky do 31. srpna 2021. 
Omluvu z důvodu onemocnění COVID 19 nebo z důvodu nařízení karantény komise 
uzná vždy.  

 
6. Nově budou žáci hodnoceni ze dvou zkoušek a klasifikace zůstane nezměněna.  

 
7. Praktická zkouška je povinná pro všechny žáky a ředitel školy rozhodl, že druhou 

zkoušku budou žáci konat formou ústní zkoušky.  
 

8. Škola je povinna využít jednotných zadání závěrečné zkoušky a související zkušební 
dokumentaci.   

 
9. Ředitel školy může modifikovat jednotné zadání tak, aby lépe vyhovovalo podmínkám 

školy, přičemž však nesmí dojít ke snížení úrovně zkoušky.  
 

10. Informace o termínech konání jednotlivých zkoušek zveřejní ředitel školy na 
internetových stránkách školy do 15. března 2021. 

 
 
                                                                                                                Mgr. Jaromír Pragač v.r. 
                                                                                                                          Ředitel školy 


