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Školní rok 2019/2020
Organizační zajištění opravných závěrečných
zkoušek – září 2019
Třídy

Kód

Obory vzdělání

G3.A

34-53-H/01 Reprodukční grafik (ŠVP - Grafický
design)

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní ve znění platných předpisů a
vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách
závěrečnou zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
I. stanovuji
TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
Termín písemných zkoušek: úterý 3. 9. 2019
Termín praktických zkoušek: středa, čtvrtek 4. – 5. 9. 2019
Termín ústních zkoušek: 13. 9. 2019
Výsledky písemných a praktických zkoušek 6. 9. 2019 (12:00).
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II. jmenuji
ZKUŠEBNÍ KOMISI V TOMTO SLOŽENÍ

Pro třídu G3.A
Předsedkyně….......................... Mgr. Kamila Liberdová
Místopředsedkyně..................... Mgr. Dagmar Gregorová
Třídní učitelka........................... PaedDr. Květoslava Harvánková
Další členové:
Předmět
Odborný výcvik
Učitel odborných předmětů
Odborník z praxe

Zkoušející
Mgr. Adéla Langová
Ing. Ivana Dorazilová
Mgr. Dagmar
Gregorová
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Úkoly a povinnosti zkušební komise:
PŘEDSEDA

- řídí práci zkušební komise a odpovídá za její činnost

- odpovídá za řádný průběh zkoušek a klasifikaci
- oznamuje žákům hodnocení jednotlivých částí závěrečné
zkoušky
MÍSTOPŘEDSEDA - organizuje a kontroluje připravenost praktických a
ústních závěrečných zkoušek (30. 8. 2019)
- odpovídá za zpracovanou agendu související se
závěrečnými zkouškami (protokoly, kontrolní listy, výuční listy,
vysvědčení o závěrečné zkoušce) 30. 8. 2019
- odpovídá za průběh závěrečných zkoušek v době
nepřítomnosti předsedy
- dodává hodnocení žáků z písemných ZZ a z
praktické zkoušky z odborného výcviku (6. 9. 2019)
- odpovídá za předání organizačního zabezpečení
předsedovi zkušební komise (31. 8. 2019)
TŘÍDNÍ UČITEL
- připraví kontrolní listy, protokoly o závěrečné zkoušce,
katalogové listy a složky k písemným zkouškám (31. 8.
2019)
- připraví učebnu k písemným a následně k ústním
závěrečným zkouškám (3. 9. a 13. 9.)
- seznámí žáky s vyhláškou o ukončování studia č.47/2005 Sb.,
informuje žáky o nutnosti předložení OP před zkušební komisí
(31. 8. 2019)
- zodpovídá za zapsání hodnocení ZZ do programu ŠOL
(13. 9.)
GARANT OBORU - odpovídá za stanovení témat k praktické závěrečné zkoušce
(30.6.)
- odpovídá za technické a materiálové zabezpečení
závěrečných zkoušek (31. 8. 2019)
- připraví a zajistí dozor při praktické zkoušce (31. 8. 2019)
- odpovídá za vyhodnocení praktických závěrečných
zkoušek a vypsání kontrolních listů (6. 9. 2019)
- vypracuje organizaci závěrečných zkoušek,
rozmístění žáků v učebnách, rozdání podkladů
- odpovídá za vyhodnocení písemné a ústní části závěrečných
zkoušek
- kontroluje průběžně činnost členů zkušební komise
ZKOUŠEJÍCÍ
- opraví písemné práce a zapíše známky do protokolů
nejpozději 6. 9. 2019 do 12:00 hod.
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II. stanovuji

DALŠÍ TERMÍNY ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Třída
G3.A

Ústní zkoušky
13. 9. 2019

Uzavření
klasifikace v
ŠOL
31. 8. 2019

Klasifikační
rada

Vydání
vysvědčení

31. 8. 2019

31. 8. 2019

III. stanovuji
DÍLČÍ ÚKOLY
1. Příprava učebny A205 pro ústní část závěrečných zkoušek Termín:
Odp.: Ha, Gr
2. Předávání výučních listů
.
Termín:
Odp.: Ha

V Novém Jičíně, dne 26. 6. 2019
Schválil: Mgr. Aleš Medek
ředitel školy

tel.: 556 708 760 | educa@educa-sos.eu| www.educa-sos.eu | Bankovní spojení: 40504764/0600
IČ: 64087859 | Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C137 66.

