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Interní sdělení – 14/2022 – ŘŠ 
  

DATUM: 2022-06-28 

KOMU: všem pracovníkům a žákům školy 

OD KOHO: Mgr. Vladislava Kulhánková 

VĚC: Termíny závěrečných zkoušek za školní rok 2021/2022 v opravném  
a náhradním termínu – září 2022 

Na základě znění § 5 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních 

školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění, 

stanovila ředitelka školy následující termíny pro vykonání závěrečných zkoušek za školní rok 

2021/2022 v opravném a náhradním termínu: 

 

  
1. 9. 2022 v 7:00 hodin praktická zkouška v oboru 23-68-H/01 mechanik opravář 

motorových vozidel 

  
2. 9. 2022 v 7:30 hodin písemná zkouška v oboru 23-68-H/01 mechanik opravář 
  motorových vozidel – elektronickou formou (na počítači) 

  písemná zkouška v oboru 65-51-H/51 kuchař – číšník 

 – elektronickou formou (na počítači) 

  písemná zkouška v oboru 33-56-H/01 truhlář 

 – elektronickou formou (na počítači) 

  písemná zkouška v oboru 29-54-H/01 cukrář 

  – elektronickou formou (na počítači) 

 

6. 9. – 8. 9. 2022 v 7:00 hodin  praktická zkouška v oboru 65-51-H/51 kuchař – číšník 

6. 9. – 8. 9. 2022 v 7:00 hodin  praktická zkouška v oboru 33-56-H/01 truhlář 

6. 9. – 7. 9. 2022 v 7:00 hodin  praktická zkouška v oboru 29-54-H/01 cukrář 

 
   

12. 9. 2022 v 7:30 hodin   ústní zkouška v oboru 65-51-H/51 kuchař – číšník 

12. 9. 2022 v 9:30 hodin  ústní zkouška v oboru 29-54-H/01 cukrář  

12. 9. 2022 v 10:30 hodin  ústní zkouška v oboru 23-68-H/01 mechanik opravář  

  motorových vozidel  

12. 9. 2022 v 13:30 hodin  ústní zkouška v oboru 33-56-H/01 truhlář 

  

 

 

Žák oznámí ředitelce školy písemně, že chce v uvedeném termínu opravnou či náhradní 

zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno ředitelce školy nejpozději 1 měsíc před 

konáním zkoušky.  

 

 


