
        
 

Rozhodnutí ředitelky Střední odborné školy Luhačovice 

o termínech a průběhu Závěrečných zkoušek 
školním roce 2019/2020  

 

na základě ustanovení § 74 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (v aktuálním znění), Vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách 

závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 

a 

dle Zákona č. 135/2020 Sb. a souboru informací vydaných k tomuto zákonu ze strany MŠMT. (uvedený zákon a 

příslušné informace jsou platné pouze pro školní rok 2019/20 a souvisí s šířením nákazy COVID-19) 

 
  

Třída 3. G 
 

RVP:  65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK 

ŠVP:  Číšník-servírka, Kuchař-kuchařka, Kuchař-číšník  

 

Písemná zkouška proběhne dne 3. 6. 2020 od 7:45 v učebně 225 a 227 hlavní budovy školy – 

Masarykova 101, Luhačovice. 

Písemná zkouška proběhne písemnou formou – na papíře. Délka zkoušky bude nejdéle 240 minut. 

Z banky úkolů bude každému žákovi vygenerováno jedno téma, které mu bude v den zkoušky 

přiděleno. 

Pro zachování platných hygienických nařízení budou žáci, v den zkoušky, rozděleni do dvou učeben. 

 

Praktická zkouška proběhne ve dnech 4. 6. a 5. 6. 2020 v učebně 225 hlavní budovy školy – 

Masarykova 101, Luhačovice dle časového harmonogramu. 

Praktická zkouška proběhne v tomto školním roce náhradním způsobem konání na základě zákona č. 

135/2020 Sb. Zkouška proběhne ústní formou, kde bude před komisí žákem obhájena jeho odevzdaná 

SOP a ověřeny znalosti praktických postupů na základě státního zadání. Žák absolvuje praktickou 

zkoušku v rámci jednoho dne. Pohovor bude trvat 20 minut. Zdárný průběh zkoušky může podpořit 

fotodokumentace či prezentace v PWP, která dokumentuje průběh přípravy žáka na zkoušku – vlastní 

realizaci SOP v domácím prostředí. 

 

Ústní zkouška proběhne dne 12. 6. 2020 v učebně 225 hlavní budovy školy – Masarykova 101, 

Luhačovice. 

Zkouška bude probíhat 15 minut před zkušební komisí. Žák si vylosuje z 25 témat jedno téma. Čas 

na přípravu před zkouškou je 15 minut. Žáci s SVP mají prodloužený čas na přípravu dle doporučení 

PPP. 

 

Během všech zkoušek jsou žáci povinni dodržovat platná hygienická nařízení v souvislosti s šířením 

nákazy COVID-19. 

 

 

 

 

 

Luhačovice  14. 5. 2020                                                 Ing. Jana Šuráňová, v.r.  

                                                                                     ředitelka školy   


