
        
 

Rozhodnutí ředitelky Střední odborné školy Luhačovice 

o termínech, místu a průběhu závěrečných zkoušek 
 

ve školním roce 2020/2021  
 

na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve 

středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 47/2005 Sb.).  

a 

opatření obecné povahy (dále také OOP) ze dne 29. ledna 2021, č.j. MSMT-3258/2021-1 a dodatku č.j. MSMT-

3258/2021-2 ze dne 15. února 2021 vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušným 

správním orgánem podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v 

souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (Zvláštní 

pravidla pro konání závěrečných zkoušek v roce 2021 v souvislosti s šířením nákazy COVID-19). 

 
  

Třída 3. G 
 

RVP:  65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK 

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

 

Písemná zkouška – nebude konána 

 

Praktická zkouška proběhne ve dnech 1. 6. - 8. 6. 2021  

Zkouška bude realizována v budově školy (DM) - Masarykova 999, Luhačovice. 

Praktická zkouška proběhne podle jednotných zadání závěrečné zkoušky. Vzhledem 

k epidemiologické situaci budou jednotná zadání praktické zkoušky upravena a modifikována 

v nezbytně nutné míře tak, aby byla zachována podstata ověřovaných kompetencí žáka.  

 

Ústní zkouška proběhne dne 16. 6. 2021  

Zkouška bude realizována 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. Okruhy pro přípravu k ústní zkoušce budou mít žáci k dispozici v době vydání tohoto 

rozhodnutí. 

 

 

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

nákazy COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

Luhačovice  3. 3. 2021                                                 Ing. Jana Šuráňová  

                                                                                     ředitelka školy   
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