Rozhodnutí ředitele SOŠ a SOU Třešť, pracoviště Černovice
rozhodnutí č. 8 /Č/20
ze dne 11. 5. 2020

Závěrečné zkoušky 2020
V souvislosti s pandemií COVID 19 bylo vydáno nové rozhodnutí respektující opatření přijatých pro
zajištění ochrany zdraví na středních školách v průběhu závěrečných zkoušek 2019/2020.
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), § 72 – 76 a s vyhláškou MŠMT ČR č.47/2005 Sb., § 2 a 3 o
ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou vydávám tyto pokyny
k závěrečným zkouškám:
1. Ukončení odborné přípravy a vydání příslušných dokladů
29. května 2020 vydání vysvědčení za závěrečný ročník a potřebných dokladů k závěrečným
zkouškám
2. Termíny konání jednotlivých závěrečných zkoušek
1. června 2020 od 8,00 hodin písemná závěrečná zkouška (III. SUS, III. PV, III. PS, III. TV,
III. SP, III. ZP).
29. května. a 1. června 2020 – kontrola a příprava pracoviště, pracovních pomůcek a nářadí před
konáním závěrečné zkoušky praktické
Zahájení praktické zkoušky z odborného výcviku v 7,45 hodin v uvedených dnech:
3. – 4. června 2020 praktická zkouška – 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
3. – 4. června 2020 praktická zkouška – 29-51-E/01 Potravinářská výroba
3. – 4. června 2020 praktická zkouška – 75-41-E/01 Pečovatelské služby
3. – 5. června 2020 praktická zkouška – 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba
(ŠVP Truhlář, truhlářská výroby)
3. – 4. června 2020 praktická zkouška – 36-57-E/01 Strojírenské práce
3. – 5. června 2020 praktická zkouška – 36-67-E/01 Zednické práce
5 . června 2020 praktická zkouška– 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
17. června 2019 budou probíhat ústní závěrečné zkoušky jednotlivých oborů ve stanovený čas:
8.00 hodin 65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby
11.05 hodin 78-62-C/02
Praktická škola dvouletá
10:10 hodin 33-56-E/01
Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba)
8.00 hodin 23-51-E/01
Strojírenské práce
10.45 hodin 36-67-E/01
Zednické práce
9.55 hodin 29-51-E/01
Potravinářská výroba
8:00 hodin 75-41-E/01
Pečovatelské práce
3. Organizační ukončení ZZ
17. června 2020 předání výučních listů a vysvědčení o ZZ - vzhledem ke přetrvávajícím
karanténním opatření v souvislosti s nákazou Covid 19 je opuštěno od slavnostního předávání na
Městském úřadu v Černovicích

4. Jmenování zkušebních komisí
Učební obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Předseda ZK: Mgr. Jiřina Nesládková – ředitelka VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Počátky a učitelka OP
Místopředseda ZK: Mgr. Miroslav Podhorský – učitel všeob.vzděl. a odbor. předmětů
Členové ZK: Růžena Radostová –třídní učitelka, učitelka odborného výcviku. a odbor. předmětů
Naděžda Pražáková - učitelka odbor. výcviku a odborných předmětů
Václav Pavlas – učitel odborného výcviku
- podle vyhl. č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, písm. b), odborník z praxe: Jan Tesař

Učební obor 29-51-E/01 Potravinářská výroba
Předseda ZK: Marie Hrazdilová – učitelka odbor. výcviku, SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav, Jiráskova 66/II
Místopředseda ZK: Radka Mazancová – vedoucí učitelka odborného výcviku
Členové ZK: Mgr. Irena Paďourková – třídní učitelka, učitelka, všeobec. vzděláv. a odbor. předmětů
Eva Voštová –učitelka odbor. výcviku a odborných předmětů
Jitka Míková – učitelka odborného výcviku a odborných předmětů
- podle vyhl. č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, písm. b), odborník z praxe: Gabriela Beránková
Učební obor 75-41-E/01 Pečovatelské služby
Předseda ZK: Marie Hrazdilová – učitelka odbor. výcviku, SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav, Jiráskova 66/II
Místopředseda ZK: Radka Mazancová – vedoucí učitelka odborného výcviku
Členové ZK: Mgr. Irena Paďourková – tříd. učitelka, , všeobec. vzděl. a odbor. předmětů
Eva Voštová – učitelka odbor. výcviku učitelka a odbor. předmětů
Jitka Míková –učitelka odbor. výcviku a odborných předmětů
- podle vyhl. č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, písm. b), odborník z praxe: Dana Vítovská
Učební obor 33-56-E/01 Truhlářské práce (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba)
Předseda ZK: Miloslav Pavlík – učitel odborného výcviku, SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav, Jiráskova 66/II
Místopředseda: Mgr. Ing. Karel Matějů – ředitel SOŠ a SOU Třešť a učitel odborných předmětů
Členové ZK: Mgr. Irena Paďourková – tříd. učitelka, , všeobec. vzděl. a odbor. předmětů
Ladislav Plášil– učitel odbor. výcviku . a odborných předmětů
Ladislav Zíka – učitel odborného výcviku a odborných předmětů
Bc. Jiří Vít – učitel všeob.vzděl. předmětů a odborného výcviku
- podle vyhl. č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, písm. b), odborník z praxe: František Kotek

Učební obor 23-51-E/01 Strojírenské práce (ŠVP Zámečník, zámečnické práce a údržba)
Předseda ZK: Miloslav Pavlík – učitel odborného výcviku, SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav, Jiráskova 66/II
Místopředseda: Mgr. Ing. Karel Matějů – ředitel SOŠ a SOU Třešť a učitel odborných předmětů
Členové ZK: Ladislav Plášil – třídní učitel, učitel odborného výcviku a odborných předmětů
Mgr. Martina Kyrianová –zástupce ředitele pro teor.vyuč., učitelka všeob. a
odbor.předmětů
Bc. Jiří Vít – učitel všeob.vzděl. předmětů a odborného výcviku
- podle vyhl. č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, písm. b), odborník z praxe: Jaroslav Čekal

Učební obor 36-67-E/01 Zednické práce
Předseda ZK: Miloslav Pavlík – učitel odborného výcviku, SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav, Jiráskova 66/II
Místopředseda: Ladislav Plášil – učitel odborného výcviku a odborných předmětů
Členové ZK: Mgr. Irena Paďourková – tříd. učitelka, , všeobec. vzděl. a odbor. předmětů
Jan Kališ – učitel odborného výcviku a odborných předmětů
Ladislav Zíka – učitel odborného výcviku a odborných předmětů
Bc. Jiří Vít –učitel všeob.vzděl. předmětů a odborného výcviku
- podle vyhl. č.47/2005 Sb., §3, odst. 2, písm. b), odborník z praxe: František Kotek

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
Předseda ZK: Mgr. Jiřina Nesládková – ředitelka VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Počátky a učitelka OP
Místopředseda ZK: Mgr. Miroslav Podhorský – učitel všeob.vzděl. a odbor. předmětů
Členové ZK: Eva Voštová - tříd. učitelka, učitelka odbor. výcviku a odbor. předmětů
Růžena Radostová – učitelka odborného výcviku a odborných předmětů
Václav Pavlas – učitel odborného výcviku

Mgr. Ing. Karel Matějů
ředitel školy

Příloha:

Pokyny k zajištění ochrany zdraví na středních školách v průběhu závěrečných
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