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POKYN ŘEDITELE ŠKOLY 
K ORGANIZACI ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PRO PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 

ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022, ze dne 25. srpna 2022 

1. Organizace a průběh závěrečné zkoušky 
Organizace a průběh závěrečné zkoušky se řídí § 74-76 zákonem č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v 
platném znění, vyhláškou MŠMT č.47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách 
závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ve znění 
vyhlášky č.126/2011 Sb. a Souborem pedagogicko-organizačních informací na školní rok 
2021/2022. Účelem závěrečné zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených 
rámcovým a školním vzdělávacím programem v příslušném oboru vzdělání, zejména ověřit 
úroveň klíčových vědomostí, dovedností a postojů žáka, které jsou důležité pro jeho další 
vzdělávání nebo výkon povolání nebo odborných činností. 
 
Závěrečná zkouška se dělí na písemnou, praktickou a ústní zkoušku a vykonává se v uvedeném 
pořadí. 
 
Doba trvání zkoušek 

písemná zkouška maximálně 240 minut 

praktická zkouška maximálně 2 dny, v jednom dni 7 hodin 

ústní zkouška příprava 15 minut, zkouška 15 minut 

  
Do závěrečné klasifikace se započítávají výsledky všech tří zkoušek. Žák vykoná závěrečnou 
zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí 
 
Žák, který úspěšně vykoná závěrečnou zkoušku, obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a 
výuční list. 
 

2. Zkušební komise 
V souladu s § 74 odst. 7. školského zákona a § 3 vyhlášky MŠMT č.47/2005 Sb., o ukončování 
vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou v platném znění ředitel školy jmenuje 
zkušební komisi pro podzimní zkušebním období závěrečné zkoušky oboru 23-54-H/01 Strojní 
mechanik a oboru 23-51-H/02 Strojní mechanik zkrácené studium, školní rok 2021/2022, ve 
složení: 
 

místopředseda maturitní komise Ing. František Pražák, Ph.D. 

třídní učitel  Mgr. Lenka Štěrbová 3SM 
pan Libor Vostřel 1SMz 

odborník z praxe Ing. Lukáš Novák 

mailto:prazak@sps-ko.cz
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561#f2874257
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-47?text=vyhl%C3%A1%C5%A1kou+M%C5%A0MT+%C4%8D.47%2F2005+Sb.%2C
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-126
https://www.msmt.cz/uploads/O_200/Soubory_pedagogicko_organizacnich_informaci/SPOI_2020_2021_final_.pdf
https://www.msmt.cz/uploads/O_200/Soubory_pedagogicko_organizacnich_informaci/SPOI_2020_2021_final_.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561#p74
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-47#p3
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učitel odborného výcviku pan Libor Vostřel 

zkoušející odborných předmětů Ing. Jiří Kanda 

přísedící odborných předmětů Ing. František Pražák, Ph.D. 

zkoušející předmětu svět práce Mgr. Jana Skřivánková 

 
Předsedou komise závěrečných zkoušek byl v souladu § 74 odst. 7, školského zákona 
jmenován Krajským úřadem Středočeského krajem Ing. Josef Vavřinec. 
 

3. Časový harmonogram  

písemná část závěrečné zkoušky 05.09.2022 

ústní část závěrečné zkoušky 06.09.2022 

praktická část závěrečné zkoušky 07.-08.09.2022 

 

v Kolíně 25. srpna 2022 
Ing. František Pražák, Ph.D., v. r. 

ředitel školy 
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