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Závěrečné zkoušky – září 2021 
 
Průběh a konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 se řídí dle 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.). Zvláštní pravidla pro konání závěrečných zkoušek v roce 
2021 jsou stanovena Opatřením obecné povahy (dále také OOP) ze dne 29. ledna 2021,  
č.j. MSMT-3258/2021-1 a dodatkem č.j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února 2021 vydaným 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy(dále jen „ministerstvo“) 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 
(dále jen „správní řád“).   
  
Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém  
se dosahuje středního vzdělání, nebo oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání  
s výučním listem, může konat závěrečnou zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 
2020/2021. U žáka, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání,  
ve kterém se dosahuje středního vzdělání, nebo oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního 
vzdělání s výučním listem, se nepoužije pravidlo v ustanovení § 74 odst. 2 školského zákona a ustanovení 
§ 5 odst. 3 vyhlášky č. 47/2005 Sb. II  
  
Organizace závěrečných zkoušek oborů vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání  
s výučním listem, se upravuje pro školní rok 2020/2021 tak, že žáci budou skládat dvě dílčí zkoušky:  

• Písemnou zkoušku s prodlouženým časem o 30 min. (celkový čas 270 min.)  

• Praktická zkouška  

 
 

Písemná zkouška  řádný termín pro 
obory L+H, které 
neměly možnost 
v červnu 2021 
konat závěrečné 
zkoušky 

01.  09. 2021 ME4A 
ME4B 
ME4C 
MS4A 
MS4B 
MS4C 

Označení tříd 
je platné pro 
školní rok 
2021/2022! 

Podrobný rozpis 
bude zveřejněn 
do 30. 06. 2021. 

opravný termín 01.  09. 2021 MEZ3 
PUZ3 

 

Praktická 
zkouška 

řádný termín pro 
obory L+H, které 
neměly možnost 
v červnu 2021 
konat závěrečné 
zkoušky 

02. - 03. 09. 2021 ME4B 

Označení tříd 
je platné pro 
školní rok 
2021/2022! 

06. - 07. 09. 2021 ME4A 

08. - 09. 09. 2021 ME4C 

06. - 10. 09. 2021 MS4A 
MS4B 
MS4C 

 opravný termín 06. - 08. 09. 2021 PUZ3  

Ústní zkouška Ústní zkouška nebude na základě OOP realizována. 

 

 

 
 



Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, 
příspěvková organizace 

                                     

  Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno 
 

 

S t r á n k a  2 | 2 
 

Závěrečné zkoušky budou konány v areálu SŠTE Brno, Olomoucká, příspěvková organizace. Přípravu, 
průběh a vykonání závěrečných zkoušek organizuje a řídí k tomu ustanovená  
a jmenovaná komise. Za přípravu a zabezpečení závěrečných zkoušek odpovídá ředitel SŠTE, 
Brno, Olomoucká, p. o., za řádné provedení zkoušek pak předseda zkušební komise.  
Zadání všech zkoušek pro všechny obory vychází z projektu Nová závěrečná zkouška 2 a je jednotné  
pro všechny školy v ČR zapojené do tohoto projektu (JZZZ). Iniciátorem této akce je Národní ústav  
pro vzdělávání se sídlem v Praze.  
 
 V Brně dne 11. 06. 2021 
 
 

Ing. Zdeněk Pavlík 
     ředitel školy 

 

 

 


