
Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, 
příspěvková organizace 
Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95 

 
Podrobnosti  

ke konání  
zkoušek k doplnění podkladů pro hodnocení  

za  
2.pol. škol. roku 2021/2022 

 
Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Základní škola, Město 

Albrechtice, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením § 69, odst. 6 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) v platném znění a § 6, odst. 4 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání 

a vzdělávání v konzervatoři v platném znění, v souladu se Školním řádem č.j. 

SSZS/01158/2020, část VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, bod 7. 

Podrobnosti o zkoušce k doplnění podkladů pro hodnocení, oznamuje: 
 

Druh zkoušky: zkouška k doplnění podkladů pro hodnocení za 2. pol. škol. roku 2021/2022. 
 
Předmět: jednotlivé předměty teoretického vyučování a odborný výcvik. 
 

Ročník, obor:  
1. a 2. ročník 

obor středního vzdělání s výučním listem  23 51 H/01 Strojní mechanik, 

      41 51 H/01 Farmář, 

65 51 H/01 Kuchař-číšník, 

      41 55 E/01 Opravářské práce, 

29 51 E/01 Cukrář, 

65 51 E/01 Kuchař-asistent, 

 
třída              1.SAM, 2.SAM, 1.F, 2.F, 1.KČ, 2.KČ,  

1.OP, 2.OP, 1.C, 2.C, 1.KA 
 

Složení komise: 
a) pro předměty teoretického vyučování: 

zkoušející učitel – vyučující příslušného předmětu;  
přísedící – vyučující, kteří mají odbornou kvalifikaci pro výuku téhož předmětu nebo 
příbuzného předmětu nebo třídní učitel zkoušeného žáka. 
 

b) pro odborný výcvik: 

zkoušející učitel – příslušní učitelé odborného výcviku,  

výkonem funkce přísedícího – jednotliví třídní učitelé. 

 

Datum konání zkoušek: 26.8. do 31.8. 2022 

Termín konkrétní zkoušky daného předmětu určí příslušný zkoušející učitel.  

 

Čas konání zkoušek: od 7,35 hod. do 14.30 hod. 

Čas konání konkrétní zkoušky daného předmětu určí příslušný zkoušející učitel.  

 

 

 



 

 

Místnost: učebny určené jednotlivými vyučujícími, jednotlivá pracoviště odborného výcviku. 

Obsah zkoušky: rozsah učiva za 2.pol. škol. roku 2021/2022 jednotlivých vyučovaných 

předmětů. 

Forma zkoušky: ústní, písemná nebo praktická dle rozhodnutí jednotl. zkoušejících učitelů.  

Kritéria hodnocení: žáci budou hodnoceni v souladu s části VI. Pravidla pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků, které jsou součástí Školního řádu č.j. SSZS/01158/2020. 

Způsob vyrozumění žáků o výsledcích zkoušek: v den konání zkoušky, ústně po ukončení 

zkoušky. 

 

Upozornění  

V jednom dni může žák konat víc než jednu zkoušku k doplnění podkladů pro hodnocení.  
 
 
 
 
 
 
Ing. Lenka Metzlová v.r. 
ředitelka školy                Město Albrechtice dne 17. června 2022
          


