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JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019  
 
1) Termíny konání závěrečných zkoušek 
Dle ustanovení § 2 odst. (5) vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o 
ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem č. 47/2005 Sb. v platném znění (dále jen vyhláška) a dle ustanovení 
§ 74 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) v platném znění s t a n o v u j i  následující termíny konání závěrečných zkoušek: 
 
Obor H 
Písemná zkouška   3. 6. 2019 
Praktická zkouška   4. 6. – 17. 6. 2019 
Ústní zkouška  24. 6. – 25. 6. 2019 
 

Obor E 
Písemná zkouška   3. 6. 2019 
Praktická zkouška   4. 6. –17. 6. 2019 
Ústní zkouška    25. 6. 2019

 
2) Uvolnění žáků z vyučování k přípravě na závěrečnou zkoušku 
Dle ustanovení § 74 odst. (4) školského zákona stanovuji, že se žáci neúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů 
v termínu od 18. 6. do 21. 6. 2019 pro učební obory kategorie H i E, na dny 10.;11.; 24. 6. 2019 stanovuji pro 
učební obor E konzultační dny u UOV, ve kterých se žáci neúčastní vyučování – odborného výcviku. 
 
3) Stanovení témat závěrečné zkoušky 
Dle ustanovení § 74 odst. (3) školského zákona škola využívá ke stanovení témat závěrečné zkoušky jednotného zadání: 
 
ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE, š.r. 2018/19, Dana Kočková, Romana 
Jezberová, Libor Berný, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, Praha, leden 2018 (dále jen jednotné zadání). 
 
písemná zkouška (dle ustanovení § 2 odst. (2) vyhlášky) 
Žáci konají písemnou zkoušku písemnou formou. Pro každého žáka je vygenerováno jedno téma, které mu ředitel školy 
přidělí. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut (pokud žáku není na základě Doporučení ŠPZ upravena časová dotace, 
tj. uzpůsobeny podmínky konání závěrečných zkoušek). 
 
praktická zkouška (dle ustanovení § 2 odst. (3) vyhlášky) 
Žák si jedno téma losuje, praktická zkouška trvá nejdéle 2 dny, v jednom dni nejvýše 7 hodin.  
Všichni žáci zaměření Kuchař provedou 4 6. 2019 normování a jazykovou část praktické zkoušky.  
 
samostatná odborná práce SOP  (součást praktické zkoušky) 
 
Termíny zadání SOP žákům: 1. 3.; 4. 3. 2019  
Termín odevzdání zpracované SOP:  17. 4. 2019 
 
ústní zkouška (dle ustanovení § 2 odst. (4) vyhlášky) 
Žák si jedno téma losuje. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut (pokud žáku není na základě Doporučení ŠPZ 
upravena časová dotace, tj. uzpůsobeny podmínky konání závěrečných zkoušek), zkouška trvá nejdéle 15 minut. 
Komunikace k otázce obecného přehledu ze světa práce trvá v rozsahu 2 až 4 minut.   
  
4) Způsob hodnocení jednotlivých částí závěrečné zkoušky 
Dle pravidel a kritérií stanovených jednotným zadáním. 
 
Karlovy Vary 1. 3. 2019        
 
 
 
RNDr. Jiří Neumann 
ředitel školy  
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