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ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA 2017  
( opravné a náhradní zkoušky)  

 
 

1) Termíny konání opravné zkoušky 
Dle ustanovení § 5 odst. (1) 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 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: 
 
září 2017  
Písemná zkouška  11. 9. 2017 
Praktická zkouška 12. 9. – 14. 9. 2017 
Ústní zkouška  15. 9. 2017 
 
prosinec 2017  
Písemná zkouška  04. 12. 2017 
Praktická zkouška 05. 12. – 07. 12. 2017 
Ústní zkouška  08. 12. 2017 
 
2) Termíny konání náhradní zkoušky 
Dle ustanovení § 5 odst. (1) 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 zákona č. 
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném 
znění zkušební komise  s t a n o v u j e  následující termíny konání závěrečných zkoušek: 
 
září 2017  
Písemná zkouška  11. 9. 2017 
Praktická zkouška 12. 9. – 14. 9. 2017 
Ústní zkouška  15. 9. 2017 
 
prosinec 2017  
Písemná zkouška  04. 12. 2017 
Praktická zkouška 05. 12. – 07. 12. 2017 
Ústní zkouška  08. 12. 2017 
 
3) Způsob hodnocení jednotlivých částí závěrečné zkoušky 
Pravidla hodnocení jsou stejná jako v řádném termínu závěrečné zkoušky 2017.  
 
4) Oznamovací povinnost uchazeče 
Dle ustanovení § 5 odst. (2) vyhlášky oznámí uchazeč řediteli školy písemně, ve kterém termínu bude opravnou 
zkoušku nebo náhradní zkoušku konat, a to nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. 
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RNDr. Jiří Neumann, v.r. 
ředitel školy 
 


