Informace ředitele školy k průběhu vzdělávání ve 2. pololetí,
ke konání závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021

Ředitel školy vzhledem k současné epidemiologické situaci a k opatřením obecné povahy Ministerstva
školství č. j.: MSMT-3258/2021-1 ve znění dodatku č. j.: MSMT-3258/2021-2 a vzhledem ke ztíženým a
odlišným podmínkám teoretické výuky žáků pro vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a v
1. pololetí školního roku 2020/2021 s významným podílem vzdělávání distančním způsobem uvádí
následující:

Závěrečné zkoušky
1) Škola bude postupovat podle Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-3258/2021-1 ve znění
dodatku č. j.: MSMT-3258/2021-2 (viz přílohy).
2) Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku
2020/2021.
3) 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 2021. Požádá-li o to žák,
umožní ředitel školy vykonání zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2021.
Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. května, může konat řádný termín závěrečné zkoušky
v termínech, podle tohoto opatření. Pokud žák vykoná opravnou nebo náhradní zkoušku do
31. května 2021 neúspěšně, nemůže již žádat znovu o vykonání opravných nebo náhradních
zkoušek do 30. června 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června, může konat
řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021. Pokud žák nevykoná opravné nebo
náhradní zkoušky za 1. pololetí, nebo je nevykoná úspěšně, nemůže být připuštěn ke konání
závěrečné zkoušky. Opravná i náhradní zkouška podle věty druhé a třetí je komisionální.
4) Koná-li žák ve školním roce 2020/2021 praktickou zkoušku závěrečné zkoušky v řádném
termínu v červenci nebo srpnu, období předcházející dni konání praktické zkoušky je pro něj
obdobím školního vyučování. V tomto období se koná pouze praktické vyučování podle rozvrhu
stanoveného ředitelem školy. Obdobně to platí pro žáky, kteří zkoušku v tomto termínu
nekonají proto, že prospěli v prvním pololetí až v období od 1. června 2021 do 30. června 2021.
5) Pokud žák konal nebo měl konat ve školním roce 2020/2021 závěrečnou zkoušku v řádném
termínu v měsíci červenci nebo srpnu, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy
konal nebo měl konat poslední jednotlivou zkoušku závěrečné zkoušky.
6) Ředitel školy rozhodl, že druhou zkoušku závěrečné zkoušky budou žáci konat formou ústní
zkoušky.
7) Ředitel tímto stanovuje pro žákyně a žáky, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí
školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, následující termíny k
vykonání komisionální zkoušky k dokončení klasifikace nebo opravné komisionální zkoušky:
Pokud žák nepožádá o dřívější termín, pak jsou stanoveny následující termíny:
termín k vykonání komisionální zkoušky k dokončení klasifikace – do 10. června 2021
termín k vykonání opravné komisionální zkoušky – 24. června 2021.
Pokud žák požádá o dřívější termín, pak jsou stanoveny následující termíny:
termín k vykonání komisionální zkoušky k dokončení klasifikace – do 15. dubna 2021
termín k vykonání opravné komisionální zkoušky – do 29. dubna 2021.

Přesné termíny budou ředitelem školy stanoveny po zaslání žádostí, žákům budou
prokazatelně sděleny.
Žádost u učebních oborů je potřeba dodat elektronicky naskenovanou s podpisem na e-mail
cvachovcova@sszp.kt.cz nebo vhodit do poštovní schránky ve Šmeralově ulici, a to nejpozději
do 24. března 2021. Vzory žádostí jsou v přílohách.
8) Období pro konání závěrečné zkoušky v řádném termínu ve školním roce 2020/2021 se
prodlužuje do 31. srpna 2021 pro učební obor 41-51-H/01 Zemědělec - farmář na doplnění
odborného výcviku a praktického výcviku za účelem získání řidičských oprávnění. Žákům
bude po tuto dobu výuky ponechán statut žáka do doby konání poslední části závěrečné
zkoušky. Nevztahuje se však na žáky, kterým bylo ředitelem školy povoleno opakovat ročník.
9) Ředitel zveřejní jednotlivé termíny těchto zkoušek závěrečné zkoušky nejpozději do 15. března
2021.
Ředitel školy tímto stanovuje konkrétní termíny konání závěrečných zkoušek takto:
Cukrář (29-54-H/01), třída 3.C
- praktická závěrečná zkouška -7. - 10. 6. 2021
- ústní závěrečná zkouška - 21. 6. 2021
Pekař (29-53-H/01), třída 3.PZ
- praktická závěrečná zkouška - 7. - 8. 6. 2021
- ústní závěrečná zkouška - 21. 6. 2021
Zahradník (41-52-H/01), třída 3.PZ
- praktická závěrečná zkouška - 9. 6. 2021
- ústní závěrečná zkouška - 17. 6. 2021
Zemědělec-farmář (41-51-H/01), třída 3.PZ
- praktická závěrečná zkouška - 23. – 25. 8. 2021
- ústní závěrečná zkouška - 17. 6. 2021
Kuchař-číšník (65-51-H/01), třída 3.K
- praktická závěrečná zkouška - 2. - 8. 6. 2021
- ústní závěrečná zkouška - 15. - 16. 6. 2021
10) Ředitel školy rozhodl, že ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 nebudou žáci vzděláváni u

učebních oborů v předmětech TEV a OBN, tzn., že předměty nebudou ani hodnoceny.

Klatovy 15. 3. 2021

Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

