
INFORMACE K OPRAVNÝM A NÁHRADNÍM TERMÍNŮM 
ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 

v prosinci 2016 
 

K opravné a náhradní závěrečné zkoušce v prosincovém termínu je nutno se písemně 
přihlásit nejpozději do  11. 11 . 2016 !!!  

(ŠZ: Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo 
náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před 
konáním zkoušky.) 

Náhradní a opravný termín pro žáky v prosinci 2016:     
            
1. Písemná část: 12. 12. 2016  

Místo konání: budova školy, Střední 59 Brno 
Čas zahájení: 7:45 

2. Praktická část: 

 ES : 13. 12. – 14. 12. 2016 (Vídeňská) 
 T: 13. 12. – 14. 12. 2016 (Vídeňská) 
 KČ : 13. 12. – 14. 12. 2016 (Střední 59) 
 KD: 13. 12. 2016 (Bayerova) 

Čas zahájení: bude uveden na pozvánce  

3. Ústní část:  

 ES: 19. 12. 2016  
 KD: 19. 12. 2016 
 KČ: 19. 12. 2016   
 T: 19. 12. 2016 

Místo konání: budova školy, Střední 59 Brno 
Čas zahájení: bude uveden na pozvánce 

 
 
 
A. Opravné zkoušky a náhradní zkoušky   
 

 V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, 
může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák 
ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních 
dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku 
z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní 
zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí.   



 Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, termíny náhradních zkoušek stanoví 
zkušební komise, a to v září a v prosinci.  Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 
měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.                     

 
 Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku 

nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 
měsíc před konáním zkoušky.   

 
 Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu z důvodu neukončení posledního 

ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna 
příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího 
školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí 

 
Vlastní provedení zkoušek   
 

 Pro písemnou zkoušku se stanoví nejméně 3 témata, z nichž si žák jedno téma zvolí.            
Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.              

 
 Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud je stanoveno více než 

jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny. V 
jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin /za jednu hodinu se považuje doba 
60 minut/. 

 
 Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 – 30 témat, z nichž si žák jedno téma 

vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 
min.   

 
 

          Pokyny k účasti   
 
Žáci budou s termíny ZZ seznámeni ve škole třídním učitelem.  
Ke každé zkoušce musí být žák vhodně oblečen a upraven. Zároveň musí být vybaven 
potřebnými prostředky a pracovními pomůckami. Před zahájením ústní zkoušky je žák 
povinen předložit zkušební komisi:  
 

- občanský průkaz  
 
 
Upozornění: Bez uvedených dokladů nemůže žák přistoupit k ZZ.    


