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PODROBNOSTI KE KOMISIONÁLNÍM ZKOUŠKÁM 

 

A. Zkoušky opravné konané v příslušném školním roce  

(od 1. 9. daného kalendářního roku do 30. 9. následujícího kalendářního roku 
      (platné i pro zkoušky rozdílové a zkoušky v náhradním termínu)       

                                    

Organizační pokyny: 

 Opravná zkouška je v souladu s platnými předpisy zkouškou komisionální, její průběh  

a výsledek se vždy zaznamenává do protokolu. 

 Rozdílová zkouška a zkouška v náhradním termínu není podle platných předpisů zařazena 

mezi zkoušky komisionální. Ředitel školy však může v  odůvodněných případech 

rozhodnout o  změně a komisi stanovit. 

 Průběh a výsledek rozdílové zkoušky se vždy zaznamenává do protokolu (Zápis  

o rozdílové zkoušce).  

 Průběh a výsledek zkoušky v  náhradním termínu zaznamenává zkoušející do protokolu 

(Zápis o zkoušce v náhradním termínu) podle svého uvážení.  

 Ústní zkoušky v souladu s vnitřními předpisy navazují na písemnou přípravu. Zkoušející 

nechá žáka (při sdělení výsledku zkoušky) podepsat text na protokolu „Byl jsem seznámen 

s výslednou klasifikací zkoušky“ a ten poté odevzdá současně i s přípravou ZŘ. 

 
Termín konání zkoušky: 

 Termín opravné zkoušky stanoví ředitel školy v  souladu s platnými předpisy tak, aby žák 

měl dostatečný prostor pro přípravu ke zkoušce. 

 Datum a čas konání zkoušky jsou vždy žákovi prokazatelně sděleny a to buď písemnou 

formou (na výpisu vysvědčení, popř. v příloze k výpisu vysvědčení), nebo na www 

stránkách školy, kde je zveřejněn příslušný rozpis zkoušek. 

 V případě rozdílové zkoušky jsou žákovi písemně sděleny určené zkoušky a termín,  

do kterého žák musí zkoušky vykonat. Konkrétní termíny a podrobnosti zkoušky si žák 

domlouvá s určeným zkoušejícím. 

 Komisionální zkoušce z  předmětu teoretického vyučování předchází minimálně jedna 

konzultace se zkoušejícím, pro praktické vyučování je pak stanoven počet dnů konzultací 

na pracovišti praktického vyučování pro osvojení si praktických znalostí a dovedností 

(1. ročník – 6 hodin/den; další ročníky – 7 hodin/den).  

 

Místo konání:  

 Předměty teoretického vyučování - v budově školy dle určení a platného rozpisu. 

 Předměty praktického vyučování (ODV, praxe) - na pracovištích školy dle určení  

a platného rozpisu. 

 

Složení zkušební komise: 

 Pro jednotlivé předměty je stanovena zkušební komise (dále již jen ZK) z vyučujících 

stejnému nebo příbuznému předmětu (viz aktuální příloha). 

 Z důvodu nepředvídaných stavů nebo změn ve složení pedagogického sboru lze ZK upravit 

podle potřeby.  

 Komise je nejméně tříčlenná.  
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Způsob vyrozumění:   

 Bezprostředně po složení zkoušky je předseda ZK, event. zkoušející povinen sdělit 

zkoušenému výsledek zkoušky (§ 6 odst. 3) vyhlášky č. 13/2005 Sb.). Seznámení 

s  klasifikací zkoušený potvrdí podpisem. 

 

Obsah, forma a podrobnosti zkoušky:  
 Po celý školní rok jsou uvedeny na www.isspb.cz (týká se předmětů teoretického 

vyučování, odborného výcviku a učební praxe). Tuto problematiku řeší také školní řád.  

 Učivo, které má být předmětem zkoušky, je zveřejněno po celý rok na  www.isspb.cz  

(ŠVP jednotlivých oborů). 

 

B. Zkoušky nařízené ředitelem školy  

(od 1. 9. daného kalendářního roku do 30. 9. následujícího kalendářního roku 
 (z důvodu pochybnosti o správnosti klasifikace nebo na žádost zák. zást. žáka resp. zletilého žáka) 

 

Termín konání: 

 Tuto zkoušku nařídí ředitel školy bez zbytečného odkladu. Není důvod stanovovat termín 

s ohledem na prostor k doplnění znalostí a dovedností a případné konzultace. Žák (resp. 

jeho ZZ) je přesvědčen, že měl být hodnocen lépe a v tomto případě musí žák prokázat své 

znalosti a dovednosti bezodkladně. 

 Platí zde, že den a čas konání zkoušky následuje bezprostředně po oznámení (telefonickém, 

písemném i elektronickém), tzn. i v  den sdělení o „zpochybnění“ klasifikace. Žák  

je povinen se na sdělený termín okamžitě dostavit a to bez ohledu, zda je v té době na 

praktickém vyučování, či ve škole. 

 

Místo konání:   

 Předměty teoretického vyučování - v budově školy. 

 Předměty praktického vyučování - na pracovištích školy.  

 

Složení zkušební komise: 

 Pro jednotlivé předměty je stanovena ZK z vyučujících stejnému nebo příbuznému 

předmětu (viz příloha). 

 Z důvodu nepředvídaných stavů lze ZK doplnit o nové členy. 

 Ředitel školy může jako člena komise stanovit člena vedení školy. 

 Komise je nejméně tříčlenná.  

 

Způsob vyrozumění:  

 Bezprostředně po složení zkoušky je předseda ZK povinen sdělit zkoušenému výsledek 

zkoušky (§ 6 odst. 3) vyhlášky č. 13/2005 Sb.). Seznámení s klasifikací zkoušený potvrdí 

podpisem. 

 

Obsah, forma a podrobnosti zkoušky: 

  Po celý školní rok jsou uvedeny na www.isspb.cz (týká se předmětů teoretického 

vyučování, odborného výcviku a učební praxe). Tuto problematiku řeší také školní řád.  

  Učivo, které má být předmětem zkoušky, je zveřejněno po celý rok na  www.isspb.cz  

(ŠVP jednotlivých oborů). 
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Společná ustanovení: 
 Na vlastní zkoušku se může žák připravovat písemnou formou. Ta však není povinná  

a proto přítomnost všech členů ZK při této části není předepsaná. 

 Písemná příprava (zvolí-li si ji žák) zpravidla trvá 15 minut (delší čas může být stanoven 

s ohledem na potřebnost – matematické výpočty apod., o čemž rozhoduje předseda 

komise). 

 V praktickém vyučování se klasifikuje každý den z předepsaného rozsahu (počtu) dnů. 

 Žák může být v příslušném pololetí v daném předmětu komisionálně přezkoušen pouze 

jednou. 

 V jednom dni pak může být žákovi stanovena komisionální zkouška pouze jedna. 

 Ze závažných, prokazatelných a písemně doložených důvodů nejpozději v den konání 

zkoušky, může ŘŠ žákovi na jeho žádost stanovit náhradní termín zkoušky. 

 Výsledek zkoušky stanoví ZK hlasováním a vyjádří se stupněm prospěchu. 

 Výsledek komisionální zkoušky (přezkoušení) již nelze napadnout novou žádostí o další 

přezkoušení (a to bez ohledu na okolnosti, které žák před vlastní zkouškou nesdělil – např. 

zdravotní indispozice apod.). 

 Vykonání přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

 Pokud nebylo za 1. pololetí možné žáka vyzkoušet (uzavřít klasifikaci) a to ani 

v náhradním termínu a byl nehodnocen, bude součástí případného nařízeného přezkoušení 

za 2. pololetí i učivo za 1. pololetí. 

 

 

V Příbrami dne 31. srpna 2020            

                   Ing. Marcela Hodková 

                        ředitel 

 


