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Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 

Adresa: Kouřílkova 8, 750 00 Přerov 

            

         V Přerově dne 05. 02. 2021 

Pokyn ŘŠ č. 4 k organizaci závěrečných zkoušek v roce 2021 

S v souladu s „Opatřením obecné povahy – Závěrečné zkoušky“, ze dne 29. ledna 2021, č. j.: MSMT-

3258/2021-1, k závěrečným zkouškám ve školním roce 2020/2021 vydávám tento pokyn ředitele 

školy s informacemi k závěrečným zkouškám: 

1) K závěrečným zkouškám budou připuštěni žáci, kteří úspěšně ukončili 1. pololetí 

závěrečného ročníku oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou.  

Těm žákům, kteří nebyli hodnoceni z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020-21 

bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální 

zkoušku, pokud byl žák hodnocen z některých předmětů známkou nedostatečnou. 

Více informací k uzavření známek za 1. pololetí šk. roku 2020-21 viz: 

 Dodatek č. 1 k „Organizaci zkoušek k uzavření klasifikace žáků nehodnocených a 

neprospívajících za 1. pololetí školního roku 2020/2021“ ze dne 1. února 2021, týkající se žáků 

posledních ročníků vzdělávání. 

2) Závěrečné zkoušky se budou skládat ze dvou dílčích zkoušek: 

a) Pro všechny žáky je povinná praktická zkouška. 

b) Druhou zkoušku vykonají žáci formou písemné zkoušky: doba trvání zkoušky se 

prodlužuje o 30 minut 

c) Termíny zkoušek jsou stanoveny  pro jednotlivé obory v příloze: „Závěrečné zkoušky 

v roce 2021: řádný termín (červen)“ – ZDE nebo také viz web školy. 

Pozn.:  

Výuka odborného výcviku o prázdninách se nebude realizovat - bude u končících ročníků 

zkoncentrována tím, že podle možností personálního zajištění OV učiteli OV (popř. úpravami 

rozvrhu nižších ročníků) se bude učit v desetidenním cyklu např. u oborů "L": 4 - 5 dnů, u oborů 

"H": 6 - 8 dnů do doby, kdy bude jisté, že žáci "dohnali" získávání praktických dovedností tak, 

že bude zaručeno úspěšné složení praktické zkoušky z OV. 

3) Závěrečné pedagogické klasifikační porady se budou konat ve sborovně TV1 od 9:30 hodin, a 

to:  

a) V pondělí 31. 5. 2021 pro třídy E3 a ZOK 3 

b) V úterý 1. 6. 2021 pro třídy A3, JMI3 a TZeM3  

Mgr. František Šober 

ředitel školy 

Přílohy:  

1) Dodatek č. 1 k „Organizaci zkoušek k uzavření klasifikace žáků nehodnocených a neprospívajících za 1. pololetí školního roku 2020/2021“ 

ze dne 1. února 2021, týkající se žáků posledních ročníků vzdělávání. 

2) „Závěrečné zkoušky v roce 2021: řádný termín (červen)“ 

https://kourilkova8.cz/student/ukoncovani-studia/zaverecne-zkousky/

