Střední odborné učiliště a Střední odborná
škola SČMSD, Znojmo, s.r.o.
Držitel ocenění Škola roku 2014, Držitel certifikátu dle ISO 9001, Držitel Zlatého certifikátu kvality SSŠČMS

Ukončování vzdělávání žáků posledního ročníku vzdělávání v oboru středního vzdělání
s výučním listem ve školním roce 2020/21
Podmínky ukončení vzdělání posledního ročníku středního vzdělání oboru s výučním listem:
 žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru
vzdělání s výučním listem, může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně
ukončil 1. pololetí školního roku 2020/2021
 žákovi, který v 1. pololetí 2020/2021 neprospěl nebo nemohl být hodnocen, bude
umožněno konat zkoušku k dokončení klasifikace do konce května 2021
 žák, který úspěšně vykoná za 1. pololetí školního roku 2020/2021 zkoušky v náhradním
termínu nebo opravném termínu v termínu do 31. 5. 2021, může konat závěrečnou
zkoušku v termínu jaro 2021, a to v případě, že písemně požádá ředitele školy do 12. 2.
2021
 k závěrečné zkoušce bude připuštěn i ten, kdo je oprávněn konat opravnou nebo náhradní
závěrečnou zkoušku; tito uchazeči budou konat všechny části opravné nebo náhradní
zkoušky (písemné zkoušky se na ně bude vztahovat prodloužení délky trvání zkoušky
o 30 min.)
 nedostaví-li se žák ve školním roce 2020/2021 k závěrečné zkoušce v řádném termínu, svou
nepřítomnost řádně omluví a zkušební komise důvody jeho nepřítomnosti uzná, může
zkušební komise po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 31. srpna 2021
(zkušební komise vždy uzná omluvu z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu
nařízení karantény spojené s tímto onemocněním; ustanovení § 5 odst. 1 věty poslední
vyhlášky č. 47/2005 Sb. se nepoužije)
 struktura závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/21:
o praktická zkouška povinná pro všechny žáky
o ústní zkouška (z rozhodnutí ředitele školy)
o písemnou zkoušku v letošním školním roce žáci konat nebudou
 termíny závěrečných zkoušek dle oborů a další podrobné informace budou zveřejněny
v systému moodle po 15. 3. 2021 (o této skutečnosti informuje žáky škola přes Komens
v systému Bakalář)
Status studenta:
 žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal
závěrečnou zkoušku
 výjimku mají žáci, kteří budou konat závěrečné zkoušky z rozhodnutí ředitele až po 30. 6.
2021, tito žáci budou žáky školy do data konání závěrečné zkoušky, ať ji vykonají úspěšně
či neúspěšně, nejpozději však do 31. 8. 2021
Opakování ročníku:
 ředitel školy může žákovi, který na konci 2. pololetí 2020/2021 neprospěl nebo nemohl být
hodnocen povolit opakování ročníku
 vyhoví-li ředitel školy žádosti žáka o opakování posledního ročníku oboru vzdělávání,
výsledky závěrečných zkoušek konaných v jarním termínu budou žákovi anulovány
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Omlouvání absence:
 pokud se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není
omluvena, vyzve TU písemně zletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy
nepřítomnosti
 žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod
nepřítomnosti, se posuzuje jako by vzdělávání zanechal
Vzdělávání žáků posledního ročníku vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2020/2021
 ředitel školy upravil učební plány posledních ročníků vzdělávání ve 2. pololetí školního
roku 2020/2021 tak, aby se žáci v rámci výuky zaměřili pouze na odborné předměty
a praktické vyučování
 o vyučovaných předmětech budou žáci informování prostřednictvím systému Bakalář
a třídních učitelů
 celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí 2020/2021 pak bude vytvořeno pouze
z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány (u předmětů, které nebudou
vyučovány, bude kolonka prospěchu za 2. pololetí proškrtnuta)
 pokud žák ve 2. pololetí z některého předmětu neprospěje nebo bude neklasifikován, ale
úspěšně vykoná závěrečnou zkoušku, je na jeho vůli, zda vykoná opravnou zkoušku z těchto
předmětů
Kontakty, zdroje informací:
 Mgr. Libor Hanzal, ředitel školy (537 020 500, 602 541 973, hanzal.libor@sousoszn.cz)
 Bc. Martin Benda, zástupce ředitele (537 020 503, 606 859 234, benda.martin@sousoszn.cz)
 https://zkouska.cermat.cz
 www.sousoszn.cz

Ve Znojmě dne 4. února 2021
Schválil: Mgr. Libor Hanzal, ředitel školy
č.j.: SOUSOSZN 187/21
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