
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, 
příspěvková organizace 

                                     

      Olomoucká 61, 627 00 Brno   

 
 

Úprava způsobu konání závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021 
 

 

Na základě § 74 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) a Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-3258/2021-2, v souladu s vyhláškou 

č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou v platném znění  

 

upravuji 

 

ve školním roce 2020/2021 způsob konání závěrečných zkoušek takto:  

K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil první pololetí školního roku 2020/2021 

závěrečného ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem. 

Žáci třetího ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou, kteří jsou zařazeni do pokusného ověřování 

modelu vzdělávání L+H, budou připuštěni k závěrečné zkoušce, pokud úspěšně ukončí třetí ročník. 

Závěrečnou zkoušku budou konat v září 2021 za stejných podmínek, které se stanovují pro jarní období 

2021. 

U ZZ budou žáci hodnoceni pouze ze dvou zkoušek. Praktická zkouška bude pro všechny žáky povinná. 

Na základě rozhodnutí ředitele SŠTE Brno, Olomoucká, budou druhou zkoušku žáci konat formou 

písemné zkoušky. 

Jednotlivé termíny zkoušek: 

a) písemná zkouška 

termín konání:  01. 06. 2021  

délka trvání:  max. 270 min 

 

b) praktická zkouška: 

 

 Obor Termín zkoušky Informace Poznámka 

Puškař 21. – 23. 6. 2021, 

7:30 – 15:00 hod. 

 

Praktická zkouška probíhá 

ve třech dnech, její délka 

je celkem 21 hodin. Téma 

z JZZZ bude upraveno 

použitím předpřipravených 

polotovarů. 

 

Ve dnech 7. - 18. 6. 

2021 je pro žáky 

připraven intenzivní 

dvoutýdenní přípravný 

kurz pro vykonání 

praktické závěrečné 

části. 

Strojní mechanik 02. 06. 2021,  

07:30 – 15:00 hod. 

 

Praktická zkouška probíhá  

v jednom dni, její délka je 

celkem 7 hodin. Téma 

z JZZZ bude upraveno 

použitím předpřipravených 

polotovarů. 

 

 

https://www.sstebrno.cz/uprava-zpusobu-konani-maturitnich-zkousek-profilove-casti-ve-skolnim-roce-2020-2021/


 
 
 
 
 

 
 

Obráběč kovů CNC 02. – 04. 06. 2021, 

07:30 – 15:00 hod. 

 

Praktická zkouška probíhá  

v jednom dni, dle rozpisu 

žáků v jednotlivých 

dílnách. Její délka je 

celkem 5 hodin. Žák si 

vylosuje téma soustružení 

nebo frézování, bude 

vyrábět jen jedno z nich. 

 

Mechanik 

elektronických 

zařízení 

02. 60. 2021,  

07:30 – 15:00 hod. 

 

Praktická zkouška probíhá  

v jednom dni, její délka je 

celkem 7 hodin. Téma 

z JZZZ bude upraveno 

drobnou změnou 

elektronického zapojení 

z důvodu vylepšení 

funkčnosti a doplněno  

o návrh DPS. 

 

 

 

Ten, kdo ve školním roce 2020/2021 koná opravnou nebo náhradní zkoušku závěrečné zkoušky, koná 

všechny zkoušky, ze kterých se skládá závěrečná zkouška a které nahrazuje nebo opravuje. 

 

 

V Brně dne 9. března 2021  

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Pavlík 

 ředitel školy 

 

 

 

 


