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V souladu s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR (Covid19), navazujícím zákonem
č. 135/2020 Sb. a přijatou právní úpravou MŠMT ze dne 6.5.2020 stanovuji následující
změny v organizaci jednotné závěrečné zkoušky u oborů pokusného ověřování L0+H.

OBECNÉ VYMEZENÍ
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ZMĚNY

Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve tředních školách závěrečnou zkouškou
byla vydána jako platná právní úprava MŠMT dne 6. 5. 2020 a zaslána na datovou
schránku na adresu školy dne 11. 5. 2020.



Zvláštní pravidla ukládají nová pravidla k organizaci závěrečných zkoušek žáků zařazených do pokusného ověřování L0+H.



V podmínkách COP Sezimovo Ústí se jedná o žáky tříd MP3 a MEP3.

UPRAVENÁ PRAVIDLA
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Ve školním roce 2019/2020 budou konat závěrečnou zkoušku žáci 3. ročníku zařazení do
pokusného ověřování, kteří úspěšně ukončí 3. ročník do 31. srpna 2020.



Na hodnocení žáků se vztahují v souladu s §1 a §2 vyhlášky č. 211/2020 Sb. nově vydaná
pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku
2019/2020.
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TERMÍN ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
 Termín závěrečné zkoušky bude v měsíci září 2020. Upřesnění datumu bude žákům sdělena v souladu se zákonem předem.
 Po ukončení závěrečné zkoušky se žákům, kteří úspěšně složili závěrečnou zkoušku, vydá
výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.
 Podrobnosti o průběhu a vyhodnocení závěrečné zkoušky stanovuje nová vyhláška
č. 232/2020 Sb.
 Ostatní průběh závěrečné zkoušky je v souladu s vyhláškou č.47/20005 Sb. o ukončování
vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou
V souladu s vydávanými opatřeními a pokyny MŠMT v rámci Covid19, může být
z titulu vyšší moci vydaný dokument změněn. O případné změně bude ředitelka
školy bezprostředně informovat.

Třídní učitelé tříd konajících JZZ2020 v rámci pokusného ověřování L0+H všechny žáky a
jejich zákonné zástupce seznámí se zněním tohoto dokumentu. Záznam o seznámení předají
do kanceláře školy k založení.

