
 
 

 

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 

Plzeňská 298/217a, Praha 5 

MŠMT vydalo Opatření obecné povahy, Č. j.: MSMT-3258/2021-1, které upravuje podmínky připuštění 
k závěrečné zkoušce a upravuje model závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021.  
 

I. Podmínky připuštění k závěrečné zkoušce 

 Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém 

se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, může konat závěrečnou zkoušku, pokud 

prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021. 

 Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen na konci 1. pololetí, určí ředitel školy 

termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 

2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května 2021, může konat řádný termín 

závěrečné zkoušky od 1. června 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, 

může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 20211. Opravná a náhradní zkouška 

je komisionální.  

 

II. Úprava závěrečné zkoušky  

Platí pro žáky, kteří jsou v roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje 

středního vzdělání s výučním listem. 

 Závěrečná zkouška se ve školním roce 2020/2021 skládá z praktické zkoušky a ústní zkoušky. 

 Písemná zkouška se ve školním roce 2020/2021 nekoná. 

 Termíny konání jednotlivých zkoušek ředitel školy zveřejní do 15. března.  

 Stejné podmínky platí i pro všechny opravné nebo náhradní zkoušky závěrečné zkoušky žáka, 

který konal nebo měl konat řádný termín závěrečné zkoušky v roce 2021. 

Platí pro žáky, kteří jsou v roce 2020/2021 žákem 3. ročníku maturitního oboru s výučním listem – model L+H 

 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 a závěrečnou zkoušku budou konat v září 2021 za stejných podmínek, které 

se stanovují pro jarní období 2021 – viz výše. 

Termíny závěrečných zkoušek najdete v odkazech ZZ jednotlivých objektů Motol a Moravská. 

 

Nedostavil-li se žák ve školním roce 2020/2021 k závěrečné zkoušce v řádném termínu, svou 

nepřítomnost řádně omluvil a zkušební komise důvody jeho nepřítomnosti uznala, může zkušební 

komise po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 31. srpna 2021. Zkušební komise vždy 

uzná omluvu z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízení karantény spojené s tímto 

onemocněním.  

 

 

 

Ing. František Novotný, ředitel školy 

V Praze 10. 2. 2021 

                                                           
1 Žák může požádat ředitele školy o vykonání této zkoušky do 30. května 2021, pokud mu byl přidělen pozdější termín. 

 


