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Ředitel školy, na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 3 odst. 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb. o ukončování 

vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou, Opatření obecné povahy 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, určuje podmínky a termíny závěrečných zkoušek a 

jmenuje místopředsedy a další členy zkušební komise pro obory vzdělání s výučním listem. 

 

1) Kdo je oprávněn konat závěrečnou zkoušku 

 

Závěrečné zkoušky mohou konat:  

a) žáci závěrečných ročníků, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního 

roku 2020/21 nejpozději do 31. 5. 2021. 

b) uchazeči, kteří písemně oznámí řediteli školy nejméně jeden měsíc před termínem zkoušky, že 

chtějí v tomto termínu konat opravnou nebo náhradní zkoušku.  

 

2) Organizace závěrečné zkoušky 

 

Závěrečná zkouška ve školním roce 2020/21 se ve všech oborech vzdělání s výučním listem bude pro 

žáky závěrečných ročníků končící studium skládat ze dvou dílčích zkoušek: 

c) praktická zkouška 

d) ústní zkouška 

 

Na uchazeče, kteří budou konat opravnou nebo náhradní zkoušku, se nevztahují úpravy organizace 

závěrečné zkoušky a tito uchazeči budou konat závěrečnou zkoušku v souladu s vyhláškou č. 47/2005 

Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v 

konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů. Tito uchazeči budou konat všechny opravné 

nebo náhradní zkoušky. U písemné zkoušky se na ně vztahuje prodloužení délky trvání zkoušky o 30 

min. 

 

Nedostaví-li se žák ve školním roce 2020/2021 k závěrečné zkoušce v řádném termínu, svou 

nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a zkušební komise důvody jeho 

nepřítomnosti uzná, může zkušební komise po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 

Organizace závěrečných zkoušek, jmenování místopředsedů a dalších členů 
komise a termíny závěrečných zkoušek 2021 

Pokyn ředitele č. 4/2021 Čj.  347/2021/SOU 

V Blatné dne: 15. 3. 2021 Vypracoval: Ing Miroslav Čapek 

Určeno pro učitele a žáky tříletých oborů vzdělání 
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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. 

 

 

3) Jmenování členů zkušebních komisí a stanovení termínů zkoušek 
 

 

 

a) 41-55-H/01 Opravář zemědělských stojů – třída 3O 

předseda zkušební komise: Vladimír Švehla   -  SOŠ a SOU Sušice (jmenován KÚ Jčk)  

místopředseda:   Bc. Stanislav Kučera 

třídní učitel:   Mgr. Zdeňka Pisingerová 

odborník z praxe:  Petr Braun – SHR 

další členové komise:  Ing. Miroslav Čapek – učitel odborných předmětů 

    Ing. Zbyněk Hofman – učitel odborných předmětů 

    Ing. Oldřich Kníže – učitel odborného výcviku 

    Václav Fuščič – učitel odborného výcviku 

    Vladimír Peršín – učitel odborného výcviku 

    Jiří Smetana – učitel odborného výcviku 

    Václav Lapka – učitel odborného výcviku 

 

Termíny zkoušek:  praktická zkouška 8. 6. až 10. 6. 2021 

    ústní zkouška  17. 6. 2021 
 

 

 

 

b) 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel – třída 3A 

předseda zkušební komise: Ing. Petr Štěch   -  VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice (jmenován KÚ Jčk)  

místopředseda:  Bc. Stanislav Kučera 

třídní učitelka:   Mgr. Jana Kořánová 

odborník z praxe:  Ing. František Jeníček – STK Blatná 

další členové komise:  Ing. Václav Žíla – učitel odborných předmětů 

Ing. Miroslav Čapek - učitel odborných předmětů 

    Jiří Hlína – učitel odborného výcviku 

    Petr Braun – učitel odborného výcviku 

    Václav Fuščič – učitel odborného výcviku 

    Václav Lapka – učitel odborného výcviku 

    Jiří Smetana – učitel odborného výcviku 

Termíny zkoušek:  praktická zkouška 2. 6. až 3. 6. 2021 

    ústní zkouška  14. 6. 2021 
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c) 26-51-H/01 Elektrikář – třída 3E  

předseda zkušební komise: Ing. Pavel Kotrouš  -  SOŠ Blatná (jmenován KÚ Jčk) 

místopředseda:   Bc. Stanislav Kučera 

třídní učitelka:   Mgr. Jana Kořánová 

odborník z praxe:  Ing. Vítězslav Vaňáč – Vishay Blatná 

další členové komise:  Ing. Arnošt Kabát – učitel odborných předmětů 

    RNDr. Aleš Drobník – učitel odborných předmětů 

    Jiří Ďurián – učitel odborného výcviku 

    Petr Schmid – učitel odborného výcviku 

 

Termíny zkoušek (denní studium): praktická zkouška 3. 6. až 4. 6. 2021 

     ústní zkouška  15. 6. 2021 

 

Termíny zkoušek (dálkové studium): praktická zkouška 7. 6. až 8. 6. 2021 

     ústní zkouška  15. 6. 2021 

 

 

 

 

 

d) 26-57-H/01 Autoelektrikář – třída 3AE 

předseda zkušební komise: Ing. Pavel Kotrouš  -  SOŠ Blatná (jmenován KÚ Jčk) 

místopředseda:   Bc. Stanislav Kučera 

třídní učitelka:   Mgr. Jana Kořánová 

odborník z praxe:  Ing. František Jeníček – STK Blatná 

další členové komise:  Ing. Arnošt Kabát – učitel odborných předmětů 

    RNDr. Aleš Drobník – učitel odborných předmětů 

    Ing. Václav Žíla – učitel odborných předmětů 

    Petr Braun – učitel odborného výcviku 

    Václav Fuščič – učitel odborného výcviku 

    Jiří Hlína – učitel odborného výcviku 

 

Termíny zkoušek:  praktická zkouška 4. 6. 2021 

    ústní zkouška  14. 6. 2021 
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e) 41-51-H/02 Včelař – třída 2V 

předsedkyně zkušební komise: Ing. Marie Procházková  -  SzŠ Písek (jmenována KÚ Jčk)  

místopředseda:  Ing. Miroslav Čapek 

třídní učitel:   Ing. Ivan Černý  

odborník z praxe:  Martin Jůzek – Včelařství Nerad 

další členové komise:  Ing. Petr Texl – učitel odborných předmětů a odborného výcviku 

    Mgr. Tomáš Heller – učitel odborných předmětů a odborného výcviku 

    Ing. Jaroslav Lstibůrek – učitel odborných předmětů  

    Ing. Lukáš Prýmas – učitel odborných předmětů 

    Marie Šotolová – učitelka odborných předmětů 

 

Termíny zkoušek: praktická zkouška 11. 6. 2021 

 ústní zkouška 25. 6. 2021 

 

 

 

         Ing. Miroslav Čapek 
                  ředitel školy 


