
 

 

 

 

 

 
 

Rozhodnutí ředitele školy o 

stanovení zvláštních pravidel pro 

realizaci závěrečných zkoušek 
 

v souvislosti s ochranou zdraví žáků a provozem 

Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. 

v období závěrečných zkoušek žáků v červnu 2020  

 

  



   

 

Stanovuji tímto zvláštní pravidla realizace závěrečné zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020, a to 
v souladu s platnými právními předpisy:  

- závěrečné zkoušky v jarním zkušebním období 2020 se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních 
pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 

- k tomuto zákonu vydalo MŠMT prováděcí vyhlášku č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní 
zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 

  

  Termíny závěrečných zkoušek v červnu 2020  

- od pondělí 11. května 2020 je možná účast žáků závěrečných ročníků maturitních a výučních oborů ve 
škole, a to za účelem přípravy na maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky  

- závěrečné zkoušky se na Střední škole gastronomické a hotelové konají od 1. června 2020 
 

 
Písemná zkouška začíná 1.6.2020 v 8:00. 
Praktická a ústní zkouška probíhá dle rozpisu, který je uveřejněn ve studijní zóně. 
 

  Možné činnosti, které lze realizovat v období od pondělí 11. května 2020 do pátku 29. května 2020  

- možná dobrovolná účast žáků závěrečných ročníků středních škol na vzdělávání ve školách, a to zejména 
za účelem přípravy na závěrečné zkoušky, včetně možnosti realizace přípravy v podobě praktického 
vyučování 

- koordinací této přípravy byli určeni: 
o písemná + ústní zkouška:  zástupce ředitele školy Mgr. Jaroslav Hájek, DiS.  
o praktická zkouška   zástupkyně ředitele školy Bc. Jaroslava Haiklová 

 

  Podmínky připuštění žáka k závěrečné zkoušce  

- k závěrečné zkoušce bude připuštěn každý žák posledního ročníku (k závěrečné zkoušce bude připuštěn i 
ten, kdo je oprávněn konat opravnou nebo náhradní zkoušku)  
 
 



   

 

Seznámení žáka s termínem a místem konání závěrečných zkoušek  

- ředitel školy tímto pověřuje zástupce ředitele školy Ing. Hanu Kašákovou, MBA, aby seznámila 
prokazatelným způsobem všechny žáky, a to nejpozději do 5 dnů přede dnem konání první zkoušky: 

o s termínem a místem konání závěrečné zkoušky  
o s organizačními pokyny pro žáky z rizikové skupiny dle metodiky k Ochraně zdraví při konání 

závěrečných zkoušek  

 

  Zadání závěrečné zkoušky  

- stanovená pravidla pro přípravu zadání závěrečných zkoušek se nemění   

  Složení zkušební komise, jmenování místopředsedů  

- jmenování předsedů zkušebních komisí zůstává v platnosti, je na daný školní rok (tedy i pro opravný a 
náhradní) 

- místopředsedu a další členy zkušební komise nově jmenoval ředitel školy dne 11. května 2020  

  Klasifikace a hodnocení závěrečných zkoušek  

- klasifikace a hodnocení závěrečných zkoušek zůstává nezměněno 
- pokud to organizace závěrečné zkoušky umožní, oznámí žákům výsledek písemné zkoušky, praktické 

zkoušky nebo ústní zkoušky člen komise v den jejího konání 
- celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda 

zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil   

 

 
V Praze dne 10. května 2020      PhDr. Karel Vratišovský, v.r. 
                   ředitel školy 
 


