
 

 

 
 

Závěrečné zkoušky 
 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání a v souladu s ustanovením vyhlášky č.47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních 
školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem vyhlašuji 
termíny závěrečných zkoušek a složení zkušební komise v podzimním období školního roku 
2016/2017. 
 
 

41-55-H01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ  třída 3.U 
 
Termíny závěrečných zkoušek 

• Písemná zkouška 5.9.2017 

• Praktická zkouška 6.9. – 7.9.2017 

• Ústní zkouška 14.9. 2017 
 
 
SLOŽENÍ ZKUŠEBNÍ KOMISE PRO ZÁV ĚREČNOU ZKOUŠKU  
 
Stálými členy zkušební komise jsou: 

Předseda:  Ing. Radim Pěchuvka, SOŠ, Frýdek-Místek, p.o. 

Místopředseda:  Zdeněk Štec 

Třídní učitel:  Ing. Svatopluk Vrážel  
 
Dalšími členy zkušební komise jsou: 

Odborník z praxe:   Ing. Rudolf Zajac 

1. Písemná zkouška   Ing. Svatopluk Vrážel  učitel odborných předmětů 
     dozor dle změn RH 

2. Praktická zkouška   Jaromír Jahoda   učitel odborného výcviku 
     František Žižka   učitel odborného výcviku 

3. Ústní zkouška   Ing. Svatopluk Vrážel  učitel odborných předmětů 
     Ing. Karel Váňa   učitel odborných předmětů 
     František Žižka   učitel odborného výcviku 
     Jaromír Jahoda   učitel odborného výcviku 
 
 
 
Nový Jičín, 29.6.2017 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy 



zkoušky dle jednotného zadání školní rok 2016/2017

41-55-H01 Opravář zemědělských strojů 3.U

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA
05.09.2017

ÚTERÝ 8:00 Zadání témat písemné zkoušky v učebně 

Pomůcky:

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA
06.09.2017 6:30- 14:30 hod.
STŘEDA Určení žáci nastoupí na 6:30 hod. v kompletním pracovním oděvu.

Vylosují si pořadí plnění jednotlivých témat jednotného zadání.
Pro plnění úkolů budou mít žáci k dispozici psací potřeby, nářadí bude na každém pracovišti.

Přidělené téma Přidělené téma
1. Cibulec Patrik 3. Indrák Daniel
2. Grulich Lukáš 4. Richter Radek

.
07.09.2017 6:30 - 14:30 hod.
ČTVRTEK Určení žáci nastoupí na 6:30 hod. v kompletním pracovním oděvu.

Pro plnění úkolů budou mít žáci k dispozici psací potřeby, nářadí bude na každém pracovišti.
Výrobek dle výkresu Výrobek dle výkresu

1. Cibulec Patrik 3. Indrák Daniel
2. Grulich Lukáš 4. Richter Radek

ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Koná se ve čtvrtek 14.září 2017 od 12:45 hodin
Příprava 1. žáka začíná ve 12:30 hodin.
Žáci se dostaví do zkušební místnosti 20 minut před stanovenou dobou zkoušení. 
Nastoupí ve společenském obleku vybavení psacími potřebami.
Každý žák si vylosuje téma a bude mít 15 minut na přípravu.
Žáci s SPU-O budou mít čas na přípravu prodloužen na 20 minut.
Doba zkoušení: 15 minut.

Doba zkoušení Jméno
12:45 - 13:00 Cibulec Patrik
13:00 - 13:15 Indrák Daniel

V Novém Jičíně dne 31.8.2017 PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy

Organizace a časový harmonogram závěrečných zkoušek

Čas na výběr témat je max. 10 minut, tento čas se do doby zkoušky nezapočítává,  max. 
doba písemné zkoušky je 240 minut, pro žáky s SPU-O 300 minut.

Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby, kalkulačky.  Strojnické tabulky zajistí škola.

13:15 - 13:45
vyhodnocení a sdělení 
výsledků


