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Informace k závěrečným zkouškám žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami v oborech C a E v období jaro 2022 
 
 

Žáci učebních oborů E budou konat závěrečnou zkoušku v rámci jednotného zadání závěrečných 
zkoušek. 
Žáci oborů C budou konat závěrečnou zkoušku v rámci zadání schválené ředitelem školy. 

 
Závěrečná pedagogická rada závěrečných ročníků se koná v úterý 24. 5. 2022 od 10:00 hod. 
 
Klasifikace musí být uzavřena a zapsána do Bakalářů nejpozději do 20. 5. 2022 do 15:00 hod. 
 
Žák, který je ve školním roce 2021/2022 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se 
dosahuje středního vzdělání, nebo oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním 
listem, může konat závěrečnou zkoušku, pokud prospěl v 1. pololetí školního roku 2021/2022 ze 
všech povinných předmětů.  
Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo 
náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2022. Požádá-li o to žák, umožní ředitel 
školy vykonání zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2022; 
Pokud žák prospěl v 1. pololetí do 31. května, může konat řádný termín závěrečné zkoušky v červnu 
2022. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června, může konat řádný termín závěrečné zkoušky 
nejdříve v září 2022. Opravná i náhradní zkouška je komisionální. Žák může konat maximálně jednu 
komisionální zkoušku denně. 
 
Žáci mají nárok na 4 dny studijního volna před praktickou nebo ústní zkouškou. Studijní volno pro žáky 
postupující ke zkouškám je ve dnech 26. 5. – 31. 5. 2022. 

 
Písemná zkouška (pouze obory E) proběhne 1. 6. 2022 v jednotlivých učebnách dle rozpisu. 
Žáci se dostaví min. 15 min před začátkem zk. ve společenském oblečení, zajistí si psací potřeby a 
svačinu. 
Zkouška trvá max. 240 min. Žákům se SVP je možno zkoušku prodloužit na základě ředitelem 
schváleného uzpůsobení ZZ v souladu s doporučením ŠPZ. 
Žáci provádějí zkoušku na papíře, témata jsou žákům generována z banky úloh. 
 
Praktická zkouška (všechny obory) se bude konat na jednotlivých pracovištích dle rozpisu ve dnech od 
2. 6. do 17. 6. 2022. 
Obory C: Praktická zkouška se realizuje v rámci jednoho dne a trvá, max. 5 hodin. 
Žákům se SVP je možno zkoušku prodloužit na základě ředitelem schváleného uzpůsobení ZZ v souladu 
s doporučením ŠPZ. 
 
Obory E: Časový limit pro realizaci praktické zkoušky je uveden v jednotném zadání ZZ a musí se 
respektovat. Praktické zkouška trvá 2 dny po 5 hodinách. 
Žákům se SVP je možno zkoušku prodloužit na základě ředitelem schváleného uzpůsobení ZZ v souladu 
s doporučením ŠPZ. 
Žákům se SVP je možno zkoušku zkrátit na základě doporučením ŠPZ. 
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Ústní zkouška (všechny obory) proběhne v jednotlivých komisích dle rozpisu ve dnech 
10. 6. – 20. 6. 2022. 
 
Žáci se shromáždí v uvedený den ústní zkoušky na slavnostní zahájení v čase, který bude uveden v 
rozpisu dané třídy. 
 
Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a řádně se do dvou pracovních dnů neomluví, bude hodnocen 
z dané zkoušky známkou nedostatečný. Zkušební komise vždy uzná omluvu z důvodu onemocnění 
COVID-19 nebo z důvodu nařízení karantény spojené s tímto onemocněním. 
 
Každou část zkoušky může žák opakovat nejvýše dvakrát. Opakuje jen tu část, ze které neprospěl. 
Zkoušku může žák vykonat nejdéle do pěti let po úspěšném ukončení závěrečného ročníku. 
 
Náhradní a opravný termín závěrečných zkoušek: podzim 2022 
 
Písemná část zkoušek   12. 9. 2022  nebo 6. 12. 2022 
Praktická část zkoušek   13. 9. – 14. 9. 2022 nebo 7. – 8. 12. 2022 
Ústní část zkoušek   20. 9. - 22. 9. 2022 nebo 14. - 15. 12. 2022 
 

Přihlášku k náhradní nebo opravné závěrečné zkoušce odevzdají žáci do 10. 8. 2022 resp. do 
1. 11. 2022. 
 

 

 
Praha 07.03. 2022 
 
 
 
 
Mgr. Michal Müller, MBA 
ředitel školy 


