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K tomu, aby absolvent získal výuční list, musí během června úspěšně složit písemnou, ústní 
a praktickou zkoušku. Všechny části se už třetím rokem provádějí podle jednotného zadání, na 
všech středních školách vyučujících učební obory tedy mají srovnatelnou úroveň. Navíc, ve 39 
oborech mohou žáci psát písemku na počítači. Závěrečné zkoušky proběhnou na pěti stovkách 
škol a skládat je bude téměř 30 000 žáků. 

E-ZKOUŠKA JE PRO ŽÁKY ZAJÍMAVÁ 

Hned po sjednocení závěrečných zkoušek v roce 2014/2015 se začala chystat jejich další 
modernizace. Byla vyvinuta elektronická písemná zkouška (e-zkouška), kterou bylo možné skládat 
nejprve v 15 oborech, letos jejich počet vzrostl na 39 (z celkových 120 oborů). Během dalších 
dvou let bude elektronická písemka připravena pro všechny obory. „Díky e-zkoušce se zjednoduší 
průběh i hodnocení závěrečné zkoušky. Navíc písemky na počítači jsou pro žáky mnohem 
zajímavější než ty na papíře,“ upozorňuje Ing. Dana Kočková z Národního ústavu pro vzdělávání. 
Školy se k elektronickým zkouškám přidávají dobrovolně.  

Pro skládání zkoušek v elektronické formě byla vyvinuta speciální softwarová aplikace a jednotná 
zadání jsou postupně transformována do banky úloh. „Z této banky počítač vygeneruje zadání 
pro každého žáka zvlášť, takže se úlohy nemohou dopředu vyzradit,“ zdůrazňuje Dana Kočková. 

NOVÁ PRAVIDLA PRO ŽÁKY S HANDICAPEM 

Novinky jsou letos i v přípravě závěrečných zkoušek pro žáky s handicapem. Loňská novela 
školského zákona ukládá školám starat se více než dříve o to, aby podmínky pro skládání zkoušek 
nebyly pro žáky s handicapem diskriminační. Průběh jednotných zkoušek je tedy třeba uzpůsobit 
podle individuálních potřeb žáků. Národní ústav pro vzdělávání připravil pravidla, podle nichž je 
možné těmto žákům např. prodloužit čas zkoušky, zvětšit písmo či zjednodušit instrukce. Tyto 
individuální podmínky mají vyrovnat jejich šance na úspěšné složení zkoušek, a tedy také na jejich 
pracovní uplatnění.  
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PŘÍLOHA 
 

KÓD A NÁZEV OBORU, V NĚMŽ JE MOŽNÉ SKLÁDAT VE ŠKOLNÍM ROCE 
2016/2017 E-ZKOUŠKU: 

23-55-H/02 Karosář 
23-61-H/01 Autolakýrník 
23-65-H/01 Strojník 
23-65-H/03 Strojník silničních strojů 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
26-57-H/01 Autoelektrikář 
28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky 
28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů 
29-53-H/01 Pekař 
29-54-H/01 Cukrář 
29-56-H/01 Řezník-uzenář 
34-57-H/01 Knihař 
36-52-H/01 Instalatér 
36-67-H/01 Zedník 
37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy 
37-52-H/01 Železničář 
39-41-H/01 Malíř a lakýrník 
41-51-H/01 Zemědělec-farmář 
41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní 
53-41-H/01 Ošetřovatel 
66-51-H/01 Prodavač 
66-52-H/01 Aranžér 
66-53-H/01 Operátor skladování 
69-51-H/01 Kadeřník 
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér 
82-51-H/03 Zlatník a klenotník 
28-57-E/01 Keramická výroba 
29-51-E/02 Potravinářské práce 
34-57-E/01 Knihařské práce 
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce 
36-67-E/01 Zednické práce 
41-51-E/01 Zemědělské práce 
41-52-E/02 Zahradnická výroba 
41-55-E/01 Opravářské práce 
41-56-E/01 Lesnické práce 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 
65-51-E/02 Práce ve stravování 
69-54-E/01 Provozní služby 
75-41-E/01 Pečovatelské služby 


