
  

 
 
 

 
METODIKA K UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KE KONÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM 

ROCE 2020/2021 – Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace 
 

 

Legislativní opora: 
 
Všechny níže uvedené změny byly provedeny formou opatření obecné povahy (dále také OOP)  
ze dne 29. ledna 2021, č. j. MSMT-3258/2021-1 a dodatkem č. j. MSMT-3258/2021-2 ze dne  
15. února 2021 vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy(dále jen „ministerstvo“) 
jako příslušným správním orgánem podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).  
 
V níže uvedeném shrnutí se vychází z faktu, že SŠ Bohumín nebude závěrečným ročníkům 
prodlužovat přípravu k praktické závěrečné zkoušce do konce srpna 2021. 

 
I. Kdo bude konat závěrečné zkoušky 

 
1. Červen 2021 

- Žáci, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 
2020/2021 nejpozději do 31. května 2021. 

- Repetenti, kteří písemně oznámí ředitelce školy nejméně jeden měsíc před termínem 
zkoušky, že chtějí v tomto termínu konat opravnou nebo náhradní zkoušku.  

 
2. Nejdříve září 2021 

- Žáci, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 
2020/2021 po 31. květnu 2021. 

- Repetenti, kteří písemně oznámí ředitelce školy nejméně jeden měsíc před termínem 
zkoušky, že chtějí v tomto termínu konat opravnou nebo náhradní zkoušku.  

 
II. Hodnocení za 1. pololetí 

 
- Pokud žák posledního ročníku prospěl v 1. pololetí ze všech povinných předmětů, 

splnil kritéria pro připuštění ke konání závěrečné zkoušky v červnu 2021. 
- Pokud žák neprospěl nebo nebyl hodnocen (5/N) v nějakém povinném předmětu  

v 1. pololetí, může zažádat o konání opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky formou 
komisionální zkoušky.  

- Konání komisionální zkoušky (ať už opravné nebo náhradní) je nově od 15. února 
2021 umožněno prezenční formou.  

- Pokud žák vykoná opravné nebo náhradní zkoušky úspěšně a prospěje ze všech 
povinných předmětů v 1. pololetí do 31. května 2021, pak může konat závěrečnou 
zkoušku v červnu 2021.  

- Pokud žák požádá o vykonání opravných nebo náhradních zkoušek v termínu  
do 31. května 2021, ředitelka školy takové žádosti musí vyhovět.  



  

 
 
 

 
- Pokud žák vykoná opravnou nebo náhradní zkoušku do 31. května 2021 neúspěšně, 

nemůže již žádat znovu o vykonání stejných opravných nebo náhradních zkoušek  
do 30. června 2021.  

- Pokud žák úspěšně vykoná opravné nebo náhradní zkoušky v období od 1. června  
do 30. června 2021, může konat závěrečné zkoušky v podzimním zkušebním období 
2021 (pro žáka 1. termín).  

- Pokud žák nevykoná opravné nebo náhradní zkoušky za 1. pololetí, nebo je nevykoná 
úspěšně, nemůže být připuštěn ke konání závěrečných zkoušek.  

- Pokud žák není za 1. pololetí z některého předmětu hodnocen a nedostaví  
se k vykonání náhradní zkoušky, je za 1. pololetí z tohoto předmětu nehodnocen  
a celkové hodnocení za 1. pololetí je nehodnocen. Takový žák neprospěl v 1. pololetí 
ze všech povinných předmětů a nemůže konat závěrečné zkoušky. 

 
III. Hodnocení za 2. pololetí 

 
- V případě, že žák úspěšně vykonal závěrečné zkoušky, ale neprospěl z některých 

předmětů ve 2. pololetí, je na jeho vůli, zda vykoná opravnou zkoušku z těchto 
předmětů. Výsledek hodnocení ve 2. pololetí nemá vliv na připuštění k závěrečným 
zkouškám.  

- Vysvědčení se žákům předává v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před 
zahájením první dílčí závěrečné zkoušky (28. 5. 2021 na SŠ Bohumín). 

 
IV. Možnost opakování ročníku 

 
- Žádat o opakování ročníku může každý žák posledního ročníku vzdělávání. 
- O opakování ročníku může požádat i žák, který prospěl v obou pololetích školního 

roku 2020/2021.  
- O povolení opakování ročníku vždy rozhoduje ředitelka školy.  
- Ředitelka školy o žádosti žáka rozhodne po posouzení jeho dosavadních studijních 

výsledků a důvodů uvedených v žádosti. Žák nemá právní nárok na vyhovění  
své žádosti. Ředitelka školy taky typicky nevyhoví žádosti v případě, kdy nemá volnou 
kapacitu v nižším ročníku daného oboru vzdělání.  

- V případě, že ředitelka školy žádosti vyhoví a povolí žákovi opakování ročníku,  
pak ode dne vydání rozhodnutí o opakování ročníku již žák žádné další závěrečné 
zkoušky nekoná a veškeré výsledky již vykonaných dílčích zkoušek závěrečné zkoušky 
budu žákovi anulovány. Žák tedy nemůže konat opravné ani náhradní dílčí zkoušky 
závěrečných zkoušek konané ve školním roce 2020/2021.  

 
V. Status žáka školy 

 
- Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal 

závěrečné zkoušky (toto platí pro termín v červnu i září 2021).  
- Nevykonal-li žák jednu nebo obě části závěrečných zkoušek v červnu 2021, je žákem 

školy do 30. června 2021. 
 



  

 
 
 

 
VI. Organizace ZZ 

 
- Organizace ZZ se upravuje pro školní rok 2020/2021 tak, že žáci budou skládat dvě 

dílčí zkoušky.  
- Povinně budou všichni žáci skládat praktickou zkoušku a ředitelka školy stanoví 

druhou dílčí zkoušku formou písemné zkoušky nebo ústní zkoušky (může i pro každý 
obor vzdělání samostatně).  

- Písemná zkouška se prodlužuje o 30 minut na celkových 270 minut. Ředitelka školy 
také stanoví pořadí dílčích zkoušek. 

- Repetenti budou konat ZZ dle běžných pravidel, tedy všechny tři dílčí části ZZ, pouze 
u písemné části se na ně bude vztahovat prodloužení času o 30 minut. 

- Nedostavil-li se žák ve školním roce 2020/2021 k závěrečné zkoušce v řádném termínu 
(červen), 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.  

- Za důvody nepřítomnosti žáka, které komise vždy uzná, je nepřítomnost z důvodu 
onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízení karantény spojené s tímto 
onemocněním. 

- Termíny a místo konání jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky zveřejní ředitelka 
školy na internetových stránkách školy nejpozději do 15. března 2021 a seznámí  
s nimi žáky. Například prostřednictvím školního systému, emailovou zprávou apod. 
 

VII. Zadání a hodnocení ZZ 
 

- Pravidla pro přípravu zadání závěrečných zkoušek se nemění. Škola je povinna využít 
jednotných zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentaci. 

- Klasifikace a hodnocení závěrečných zkoušek zůstává nezměněno. 
- Pokud bude druhá dílčí zkouška konána formou písemné zkoušky, oznámí žákovi 

předseda zkušební komise celkové hodnocení nejpozději do 5 pracovních dnů  
ode dne jejího konání. 


