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1. Obsah závěrečné zkoušky 

 

Škola organizuje Jednotné zadání závěrečné zkoušky (JZZZ) pro školní rok 2021/22 

Závěrečná zkouška se dělí na část písemnou, praktickou a ústní. 

 

a)   V písemné části žák vypracuje přidělené téma ze tří, která jsou stanovena ředitelkou školy 

      ze zadání JZZZ. Doba písemné části jsou 4 hodiny (240 minut). 

 

b) V praktické části žák prokáže úroveň praktických dovedností v rozsahu max. 14 hodin – 2 dny 

(max. 7 hodin denně). Z dvanácti témat podle JZZZ stanovených ředitelkou školy jedno téma 

vylosuje. 

 

c) Ústní část je zaměřena na otázku vylosovanou ze souboru 25 témat stanovených ředitelkou 

školy a vybraných z JZZZ na prověření odborných znalostí potřebných k výkonu povolání.  

     Na přípravu ústní části má žák 15 minut, na ústní zkoušku 15 minut. 

     

2. Organizace závěrečné zkoušky 

Při závěrečné zkoušce je použito Jednotné zadání závěrečné zkoušky.  

 

Předseda komise: Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. 

Místopředseda: Vít Čmolík  

Třídní učitelka: Mgr. Milada Mašková 

 

Třída 3: JEZ 

Obor – Jezdec a chovatel koní 

Vyučující odborných předmětů -   Bc. Jana Stebelská, Ing. Martina Klánová  

Vyučující odborného výcviku – Martina Skalická             

Odborník z praxe - Ondřej Nágr       

                

Hodnoticí pedagogická rada končícího ročníku: 26. 5. 2022  

 

Písemná část:    

1. 6. 2022 - 8.10 – 13.00 hod – v učebně školy JEZ  

 

Praktická část:  

2. 6. 2022, dle platného harmonogramu, v klubovně JK Mariánské Lázně 

 

Oznámení klasifikace písemné a praktické části závěrečné zkoušky:  

2. června 2022, dle platného harmonogramu, v klubovně JK Mariánské Lázně 

 

Ústní část:  

9. června 2022, dle platného harmonogramu, v učebně školy JEZ  

 

Časové harmonogramy praktické a ústní části viz příloha 1 a příloha 2 

 

Příprava na ZZ:  

Studijní volno před ZZ mají žáci třídy 3. JEZ 3. - 8. června 2022  

 

Předání výučních listů:    

9. června 2022  



3.  Klasifikace a hodnocení závěrečné zkoušky 
 

Klasifikaci písemné závěrečné zkoušky navrhuje vyučující odborného předmětu Chov koní  

ve spolupráci s vyučujícími dalších odborných předmětů. Praktickou část hodnotí vyučující ODV 

ve spolupráci s odborníkem z praxe. 

Hodnocení písemné a praktické zkoušky bude žákům oznámeno po vykonání praktické zkoušky dne  

2. 6. 2022 v klubovně jízdárny Jezdeckého klubu Mariánské Lázně 569. 

Ústní zkoušku hodnotí komise na návrh zkoušejícího učitele odborných předmětů. Předseda komise 

oznámí žákovi hodnocení jednotlivých částí zkoušky a celkové hodnocení zkoušky v den, kdy žák 

závěrečnou zkoušku ukončil. 

 

 

4.  Opravné zkoušky a náhradní zkoušky 
 

I. opravná závěrečná zkouška (náhradní zkouška) se koná v září 2022. 

Pro žáky, kteří nekonali závěrečnou zkoušku z důvodu nemoci, se jedná o náhradní termín 

závěrečné zkoušky.  

5. září 2022   -   písemná část závěrečné zkoušky 

6. září 2022   -   praktická část závěrečné zkoušky  

                      -   oznámení klasifikace písemné a praktické části 

13. září 2022    -   ústní část závěrečné zkoušky 

 

 

5. Úkoly pracovníků školy při zabezpečení zkoušek 

  

a) Návrhy otázek a tematických okruhů pro písemnou a praktickou část závěrečné zkoušky. 

Stanovení témat ředitelkou školy do 1. dubna 2022 v rámci JZZZ. 

Odpovídá -   Vít Čmolík, Bc. Jana Stebelská, Mgr. Milada Mašková        

              

b) Stanovení 25 témat pro ústní část k prověření odborných znalostí z JZZZ. 

Termín  – do 1. dubna 2022 ředitelkou školy 

Odpovídá -   Vít Čmolík 

                     Mgr. Milada Mašková 

                     Ing. Martina Klánová       

               

c) Uzavření klasifikace všech předmětů, chování a absence žáků před závěrečnou pedagogickou 

hodnoticí poradou a zadání hodnocení do Edookitu   

Termín -  23. května 2022 

Odpovídá  -  vyučující učitelé 

 

d) Zabezpečení a kontrola pracoviště pro vykonání praktické části závěrečné zkoušky, 

materiální a technická připravenost, včetně seznámení s harmonogramem praktické části 

závěrečných zkoušek a JZZZ. 

Termín  -  do  1. června 2022 

Odpovídá  -  Bc. Jana Stebelská 

                     Martina Skalická 

 

e) Zabezpečení učebny pro vykonání písemné a ústní závěrečné zkoušky - dle harmonogramu. 

Termín  -  pro písemnou část do 1. června 2022, pro ústní část do 9. června 2022 

Odpovídá -  třídní učitelka a místopředseda komise ZZ 



f)  Odevzdání klasifikace písemné a praktické části místopředsedovi komise a třídnímu 

učiteli pro oznámení výsledků žákům před konáním ústní zkoušky. 

Termín  -  do 12.00 hodin 2. června 2022 

Odpovídá  -  vyučující odborných předmětů, vyučující odborného výcviku 

 

 g) Zabezpečení protokolů a kontrolních listů o závěrečné zkoušce před konáním  

      ústní ZZ, na základě výsledků ZZ doplnění údajů o klasifikaci písemné a praktické části. 

      Zajištění potřebného počtu kopií pro členy komise. 

      Termín  -   do 9. června 2022 a při ústní ZZ 

      Odpovídá  -  třídní učitelka, místopředseda komise ZZ 

 

h)   Předání veškeré dokumentace o závěrečné zkoušce ředitelce školy a provedení kontroly 

úplnosti podpisů na všech dokumentech. 

Termín  -  9. června 2022 

Odpovídá  -  třídní učitelka a místopředseda komise ZZ 

 

i)   Provedení archivace dokladů závěrečných zkoušek (protokoly, kontrolní listy, písemné práce). 

      Termín  - do 30. června 2022 

      Odpovídá  -  třídní učitelka, ředitelka školy 

 

 

7.  Úkoly třídního učitele 
a) Prověření a doplnění osobních dat do kontrolních listů k závěrečné zkoušce a předání 

místopředsedovi komise pro vyplnění při ZZ. 

Termín  -  2. června 2022 

 

b) Při ústní zkoušce monitoring doplňovaných údajů do protokolů a kontrolních listů a 

zabezpečení potvrzení převzetí vysvědčení od žáků. 

      Termín  - 9. června 2022 

 

c) Vyplnění předepsaných tiskopisů vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučních listů. 

Termín  -  9. června 2022 

 

d) Průkaznou formou seznámení žáků s termínem konání závěrečných zkoušek - všech jejích částí, 

s přiznaným uzpůsobením podmínek, s vyřazením, s pomůckami a doklady, které jsou žáci 

povinni vzít s sebou k závěrečné zkoušce, včetně ověřování JZZZ. 

Předání pozvánek k ZZ všem žákům. 

Termín  -  do 26. května 2022 

 

e) Připravení 25 čísel k losování otázek při ústní ZZ. 

Termín  -  při ústní zkoušce 9. června 2022 

 

f) Zabezpečení výzdoby učebny pro ústní zkoušky ZZ, zajištění popisek se jmény  

      Termín  -  do 9. června 2022 

 

Příloha 1: Harmonogram praktické části závěrečných zkoušek 

 

Příloha 2: Harmonogram ústní části závěrečných zkoušek 


