Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

Závěrečná zkouška
konaná ve školním roce 2020/2021

Na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaného
dne 29. ledna 2021 pod č. j. MSMT-3258/2021-1 stanoví ředitel Středního odborného učiliště
stavebního, Plzeň, Borská 55 následující termíny, rozsah a podmínky konání závěrečné
zkoušky ve školním roce 2020/2021:

Písemná zkouška
všechny obory vzdělání
- nekoná se
Praktická zkouška z odborného výcviku
Klempíř (23-55-H/01)
Elektrikář (26-51-H/01)
Výrobce a dekoratér keramiky (28-57-H/01)
Tesař (36-64-H/01)
Zedník (36-67-H/01)
Malíř a lakýrník (39-41-H/01)
- termín konání: 2. - 11. června 2021
- doba trvání: 2 dny, v jenom dni 7 hodin
Truhlář (33-56-H/01)
Kamnář (36-67-H/02)
- termín konání: 2. - 11. června 2021
- doba trvání: 3 dny, v jenom dni 7 hodin
Strojní mechanik (23-51-H/01)
Instalatér (36-52-H/01)
- termín konání: 28. června - 2. července 2021
- nebude-li možno absolvovat kurzy svařování do 11. června 2021, bude se praktická zkouška
z odborného výcviku konat v termínu 23. - 31. srpna 2021
- doba trvání: 2 dny, v jenom dni 7 hodin
Ústní zkouška
všechny obory vzdělání
- termín konání: 21. - 23. června 2021
- doba trvání: příprava 15 minut, zkouška nejdéle 15 minut

Další podmínky konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021
Závěrečnou zkoušku může konat žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního
ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, pokud v 1.
pololetí tohoto školního roku prospěl ze všech povinných předmětů.
Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné
nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Vykoná-li žák tuto
zkoušku úspěšně, může konat závěrečnou zkoušku nejdříve v září 2021.
Požádá-li o to žák, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, umožní mu ředitel školy konání
opravné nebo náhradní zkoušky do 31. května 2021. Vykoná-li žák tuto zkoušku v tomto
termínu úspěšně, může konat závěrečnou zkoušku v řádném termínu v červnu, nejpozději do
srpna 2021.
Vyhoví-li ředitel školy ve školním roce 2020/2021 žádosti o opakování ročníku žáka, který na
konci 2. pololetí posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání
s výučním listem, neprospěl nebo nemohl být hodnocen, výsledky zkoušek závěrečné zkoušky
konané v roce 2021 se zrušují, a žák tak nemůže konat ani opravné nebo náhradní zkoušky této
závěrečné zkoušky.
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