
Informace o závěrečných zkouškách ve školním roce 2015/2016 na OP Tehov 
 

Všeobecné informace 

 

Zkoušky proběhnou v červnu. Žáci, kteří nemají uzavřenou klasifikaci ke dni klasifikační porady dne 

27. května 2016 a ti, kteří byli hodnoceni nedostatečnou z jednoho nebo ze dvou předmětů, se 

nemohou zkoušek v řádném termínu zúčastnit. Tito žáci vykonají opravnou zkoušku nebo zkoušku 

v náhradním termínu v měsíci srpnu a závěrečnou zkoušku v případě úspěšného vykonání opravné 

zkoušky budou konat v měsíci září. Pokračují v řádné docházce do školy do 30. 6. 2016. Jestliže je žák 

hodnocen na konci školního roku známkou nedostatečný ze tří a více předmětů, nemůže se 

závěrečných zkoušek zúčastnit a může požádat ředitele školy o opakování ročníku. Pokud nepožádá, 

ukončí vzdělávání bez úspěšného absolvování 3. ročníku a závěrečné zkoušky ke dni 30. 6. 2016. 

 

 

Části závěrečné zkoušky: 

 

Písemná zkouška: 

Zkouška se koná v pátek dne 3. června 2016. Témata písemné práce jsou výhradně z odborných 

předmětů.  

Začátek v 8.00 hod. v učebně podle rozpisu, max. doba zkoušky je 240 minut /4 hodiny/. 

Potřeby: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (jako kalkulačka nemůže být použit mobilní telefon). 

 

Praktická zkouška: 

Zkouška probíhá ve dvou dnech v termínu od 13. do 16. 6. 2016 podle harmonogramu. 

Místo konání: pracoviště odborného výcviku. 

Materiální vybavení: čistý pracovní oblek včetně pokrývky hlavy a pracovní obuv. 

 

Ústní zkouška: 

Zkouška probíhá jeden den v termínu od 21. do 23. 6. 2016 dle harmonogramu. 

Potřeby: společenský oblek, psací potřeby, kalkulačka. 

Otázky jsou zaměřeny na znalosti z odborných předmětů. 

 

Jednotlivé části zkoušky se musí konat ve výše uvedeném pořadí. Nedostaví - li se žák na předchozí 

zkoušku (např. pro nemoc), může ředitel školy udělit výjimku.  

 

Studijní volno je poskytnuto před ústní /případně praktickou/ zkouškou v rozsahu 4 dnů dle 

harmonogramu. 

 

 V případě úspěšného zvládnutí všech tří částí zkoušky obdrží žáci vysvědčení o závěrečné zkoušce  

a výuční list na společném předávání v pondělí dne 27. 6. 2016 v 8.00 hod. v obřadní síni vlašimského 

zámku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opravné zkoušky: 

 

Pokud žák neprospěje u závěrečných zkoušek z jedné nebo více částí zkoušky, může konat opravnou 

zkoušku v září, a to jen z  té části zkoušky, ze které neprospěl. Na tuto zkoušku se musí písemně 

přihlásit nejpozději 4 týdny předem. Termín opravných zkoušek je uveden dále. 

Pokud se žák nemůže zúčastnit opravné zkoušky v září, nebo při této zkoušce neprospěje, může se 

zúčastnit opravné zkoušky v měsíci prosinci nebo červnu, na kterou se rovněž musí přihlásit písemně 

nejpozději 4 týdny předem. Termín zkoušky v měsíci prosinci bude sdělen v měsíci září. Každou část 

závěrečné zkoušky může žák opakovat nejvýše dvakrát. Opravnou zkoušku lze vykonat nejpozději  

do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání. 

 

 

Termíny opravných zkoušek: 

 
 

Písemná zkouška:  9. 9. 2016 

Praktická zkouška: 13. a 14. 9. 2016 

Ústní zkouška:  16. 9. 2016  

 

 

Harmonogram konání praktických a ústních zkoušek a poskytnutí studijního volna. 

 

 

třída  3.B 3.C   3.DK     

praktická zkouška  13. a 14. 6. 15. a 16. 6.   14. a 15. 6.  

ústní zkouška  21. 6. 22. 6.   23. 6.  

studijní volno  15. - 20. 6. 13., 14., a 20., 21. 6.  17. - 22. 6.  

    

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Zuzana Pauserová  

V Tehově dne 5. 5. 2016 


