
Informace pro žáky konající závěrečné zkoušky 

Žáci konající závěrečnou zkoušku jsou povinni mít s sebou na den 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

Toto zkontroluje při příchodu žáka do školy pověřený pracovník, který žáka zaeviduje, změří mu teplotu 

a vybere od něj ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (shodný tiskopis jako v období přípravy k závěrečným zkouškám). 

Žáci se nebudou po příjezdu do Chroustovic shlukovat před školou, ani nikde jinde v obci, ale odeberou 

se ihned dle instrukcí na vrátnici na příslušné pracoviště, nebo místo výkonu zkoušky. 

Po dobu pobytu ve škole se budou zdržovat výhradně na určených místech (viz rozpis níže). 

Dezinfekce pro žáky bude zajištěna. 

V pondělí 1. 6. 2020 probíhá samostudium vycházejících žáků doma. 
 

Písemná část    

úterý 2. 6. 2020    

7:30 – 12:00 hodin  učebna 4 - PRODAVAČ, AUTOOPRAVÁŘ, ZÁMEČNÍK, OPRAVÁŘ 

7:30 – 12:00 hodin  učebna 6 – CUKRÁŘ 

7:30 – 12:00 hodin  učebna 6A – KUCHAŘ, PEKAŘ, ŘEZNÍK, ZEDNÍK 

7:30 – 12:00 hodin  učebna 3 – MÓDNÍ DEKORATÉRKA, TESAŘ, DŘEVAŘ 
 

12:30 – 17:00 hodin učebna 4 – TRUHLÁŘ 

12:30 – 17:00 hodin učebna 6 – PEČOVATELKA, ZAHRADNÍK 

12:30 – 17:00 hodin učebna 6a – ARANŽÉR KVĚTIN, CHOVATEL ZVÍŘAT 
 

Vzhledem k bezpečnostním opatřením, přijatým v souvislosti s COVID 19, žádáme dojíždějící žáky, aby 

se do školy dostavili nejvýše hodinu před zahájením zkoušky. Čas do začátku písemné zkoušky budou 

trávit pod dozorem vyučujícího na své učebně odborných předmětů dle tohoto rozpisu: 

PRODAVAČ - bufet 

MÓDNÍ DEKORATÉRKA – šicí dílna 

PEČOVATELKA – učebna 12 

AUTOOPRAVÁŘ, OPRAVÁŘ, ZÁMEČNÍK – učebna 10 

KUCHAŘ, CUKRÁŘ, PEKAŘ, ŘEZNÍK – učebna 11 

TRUHLÁŘ, TESAŘ, DŘEVAŘ, ZEDNÍK – učebna 7 

CHOVATEL ZVÍŘAT, ZAHRADNÍK, ARANŽÉR KVĚTIN – učebna 2 
 

Po ukončení zkoušky se dojíždějící žáci nebudou ve škole zdržovat a odjedou domů.  

K písemné zkoušce si přinesou vlastní psací potřeby, příp. rýsovací potřeby a kalkulačky. 

Mobilní telefony NELZE u zkoušky místo kalkulačky používat. 



Praktická část středa 3. 6. – pátek 5. 6. 2020 

3. 6. – 4. 6. 2020 PRODAVAČ, PEČOVATELKA, AUTOOPRAVÁŘ, ZÁMEČNÍK, OPRAVÁŘ, 

   KUCHAŘ, PEKAŘ, ŘEZNÍK, CUKRÁŘ, CHOVATEL ZVÍŘAT, TESAŘ, DŘEVAŘ 

3. 6. – 5. 6. 2020 MÓDNÍ DEKORATÉRKA, ARANŽÉR KVĚTIN, ZAHRADNÍK, TRUHLÁŘ, 

ZEDNÍK 

Obory ŘEZNÍK, OPRAVÁŘ A CHOVATEL ZVÍŘAT (jen 1. den) konají praktickou zkoušku na externím 

pracovišti, všechny ostatní obory ve škole na pracovištích odborného výcviku.  

Zahájení zkoušky ve škole je v 7:15 hodin, pokud se zkouška koná na externím pracovišti, může být 

začátek upraven. O tom by Vás případně informoval třídní učitel. Zkouška trvá v jednom dni maximálně 

7 hodin.  

Vzhledem k bezpečnostním opatřením, přijatým v souvislosti s COVID 19, žádáme dojíždějící žáky, aby 

se do školy dostavili nejdříve v 7 hodin. Po ukončení zkoušky se dojíždějící žáci nebudou ve škole 

zdržovat a odjedou domů. 

K praktické části zkoušky se žáci dostaví v pracovním oblečení v souladu se zásadami BOZP a hygieny. 

 

Ústní část  pondělí 15. 6. 2020 

Časový harmonogram zkoušení v jednotlivých oborech obdrželi třídní učitelé, kteří 

Vám sdělí, kdy přibližně půjdete na řadu. 

Vzhledem k bezpečnostním opatřením, přijatým v souvislosti s COVID 19, žádáme žáky, aby se do školy 

dostavili nejvýše 1 hodinu před zahájením zkoušení. Čas do začátku ústní zkoušky budou trávit v učebně 

určené pro přípravu na zkoušku jednotlivých oborů, a to takto: 
 

Učebna 12  PEČOVATELKA, PRODAVAČ, MÓDNÍ DEKORATÉRKA 

Učebna 10  AUTOOPRAVÁŘ, OPRAVÁŘ, ZÁMEČNÍK 

Učebna 11 KUCHAŘ, CUKRÁŘ, PEKAŘ, ŘEZNÍK 

Učebna 8  TRUHLÁŘ, TESAŘ, DŘEVAŘ, ZEDNÍK 

Zrcadlový sál CHOVATEL ZVÍŘAT, ZAHRADNÍK, ARANŽÉR KVĚTIN 

 

Po ukončení zkoušky se žáci nebudou ve škole zdržovat a odjedou domů.  

Slavnostní předávání výučních listů dne 19. 6. 2020 se ruší! 

Výuční listy nebudou vydávány v den ústní zkoušky! 

 

Výuční listy si žáci vyzvednou osobně oproti podpisu na studijním oddělení,  

a to ve dnech 25. 6. 2020 od 7:00 do 15:00 hodin a 26. 6. 2020 od 7:00 do 13:00 hodin. 

Zaslání poštou nebude možné. 

          Ing. Bc. Jaroslav Bálek, ředitel školy 


