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1. Legislativa závěrečné zkoušky: 

Ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou upravuje § 74 - 76 zákona 

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

(školský zákon) a vyhláška MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních 

školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři. 

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s 

výučním listem (§ 2 vyhlášky č. 47/2005 Sb.). Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky 

závěrečné zkoušky se konají v pořadí: 

 Písemná zkouška 

 Praktická zkouška z odborného výcviku 

 Ústní zkouška 

2. Závěrečná zkouška je veřejná s výjimkou písemných zkoušek a jednání zkušební komise o 

hodnocení žáka. 

Praktické zkoušky jsou u zdravotnických oborů neveřejné z důvodu ochrany zdraví, 

bezpečnosti práce a ochrany soukromí pacienta. 

 

3. Vymezení předmětů jednotných závěrečných zkoušek do 30. 9. 2021 

 

Studijní obor Jednotná závěrečná zkouška 

 

Ústní 

zkouška 

Písemná 

zkouška 

Praktická 

zkouška 

Ošetřovatel  

Odborná a všeobecná část 

 

Somatologie, ošetřovatelská 

péče, klinická propedeutika 

 

Interní a chirurgický celek 

 

 

4. Předsedu zkušební komise pro závěrečné zkoušky jmenuje do konce února krajský úřad, 

jmenování je platné i pro opravné zkoušky a náhradní zkoušky. 

 

5. Jmenování místopředsedů a dalších členů zkušebních komisí proběhne do 15. 3. 2022 

 

6. Pro školní rok 2021/2022 stanovuji následující termíny jednotných závěrečných zkoušek pro 

třídu OŠ3 denní  formy vzdělávání: 
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 Výdej vysvědčení za poslední ročník vzdělávání 31. května 2022 

 

 Písemná zkouška proběhne v termínu 1. června 2022 

 

 Praktická zkouška proběhne v termínu 2. - 3. června 2022 

Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud ředitel školy stanoví více než 

jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Pro účel praktické zkoušky se za jednu hodinu 

považuje doba 60 minut. 

Jedná se o neveřejné zkoušky z důvodu ochrany soukromí pacienta. 

 

 Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky se žákům oznámí nejpozději 1 týden před 

zahájením ústní zkoušky.  

 

 Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi 

předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil. 

 

 Volno k přípravě ústní zkoušky: 6. – 9. 6. 2022 

 

 Ústní zkouška proběhne v termínu 10.  června 2022 

Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 témat zahrnujících současně oblast odborné 

způsobilosti a profesního uplatnění žáka, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní 

zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat u jedné zkušební komise dvakrát stejné téma. 

 

 Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola nejpozději do 7 dnů od 

závěrečné porady zkušební komise vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 

 

 Slavnostní vyřazení absolventů školy se uskuteční 17. 6. 2022 – předání vysvědčení o 

závěrečné zkoušce a výuční list. 

 

 

 

Ing. Radmila Sosnová 

ředitelka AHOL - SOŠ 

 

 


