středisko Svoboda nad Úpou

Nová závěrečná zkouška

obor: 41-56-H/01
Lesní mechanizátor

Školní rok 2019/2020

1. Termíny
Písemná zkouška:

1. června 2020
od 08:00 středisko Svoboda nad Úpou

Praktická zkouška:

4., 5. a 8. června 2020
zahájení vždy od 07:30 v prostoru trenažérů,
podle zveřejněného harmonogramu

Ústní zkouška:

15. a 16. června 2020
vždy od 07:00 v budově školy ve Svobodě nad Úpou
podle zveřejněného harmonogramu

2. Komise pro závěrečné zkoušky
Předseda:

Jaroslav Wostl, učitel teorie a odborného výcviku, SLŠ a SOU Křivoklát - Písky

Místopředseda:

Ing. Jiří Franc, zástupce ředitele, ČLA Trutnov – SŠ a VOŠ

Třídní učitelé:

Mgr. Petra Adamcová (3. E), Petr Červinka (3. H)

Členové komise:

Ing. Zdeněk Balcar – zkoušející odborné lesnické předměty
Bc. Karel Tryzna – zkoušející OV – těžba dříví JMP
Josef Pršala – zkoušející OV – provoz TDS
Petr Červinka – zkoušející OV – provoz TDS
Josef Martinek – zkoušející OV – provoz TDS, soustřeďování dříví traktory
Richard Bříza – zkoušející OV – provoz TDS, těžba dříví JMP
Vlastimil Horáček – zkoušející OV – těžba dříví JMP, soustřeďování dříví traktory
Bořivoj Trávníček – zkoušející OV – soustřeďování dříví traktory
Ing. Radovan Kopečný – zkoušející OV – těžba dříví JMP
Ing. Lukáš Šlechta – zkoušející OV – těžba dříví JMP, soustřeďování dříví traktory

Sociální partneři:

pracovníci úseku LH KRNAP, pracovníci LD Vysoké Chvojno

Místopředseda a další členové zkušební komise byli jmenováni dne 12. 5. 2020

Ing. Miloš Pochobradský - ředitel

3. Platná legislativa

Závěrečná zkouška proběhne v souladu s vyhláškou č.232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní
zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.
Stejně jako v předchozích letech se budou závěrečné zkoušky konat podle projektu ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy Nová závěrečná zkouška pod záštitou Evropského sociálního fondu.
ČLA Trutnov tedy využívá Jednotné zadání závěrečné zkoušky, na jehož zpracování se současní i
bývalí pracovníci školy Ing. Jiří Franc a Ing. Jaromír Hout podíleli ve spolupráci s Národním ústavem
vzdělávání jak na pozici editora oboru, tak autora zadání.
Součástí závěrečné zkoušky podle jednotného zadání může být i tzv. školní část zaměřená
na specifické znalosti a dovednosti, kterými se naše škola odlišuje od ostatních škol se stejným
oborem. V naší škole se jedná především o práci s těžebně dopravními stroji, soustřeďování dříví
lanovkami, práci s pásovým vytahovačem, práci s hydraulickými jeřáby při odvozu dříví a lesní
semenářství.

4. Organizace závěrečné zkoušky

Jak již bylo výše uvedeno, škola využije Jednotné zadání závěrečné zkoušky (JZZZ) – konkrétně texty:
 Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole, školní rok 2019/2020, CZVV, únor
2020
 Jednotné zadání závěrečné zkoušky pro obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor – písemná,
praktická a ústní část – červen 2020
V tomto zadání jsou podrobné pokyny pro žáky i pro učitele, škola pouze vytiskne úplné zadání
písemné zkoušky, testy, jejich bodové hodnocení a přepočet na známky, témata a úkoly praktické
zkoušky a poznávání základních dřevin, potřebné vybavení na ní a její bodové hodnocení a přepočet
na známky. Součástí JZZZ jsou i témata ústní zkoušky i s otázkami ze světa práce.
Na organizaci, vedení a hodnocení žáků při ZZ se podílejí prakticky všichni vyučující odborných
předmětů a odborného výcviku. Žáci budou v předstihu seznámeni s organizací ZZ. Pro členy zkušební
komise se uskuteční v předstihu porada, na níž budou seznámeni s organizací ZZ a konkrétními úkoly
pro vlastní zkoušku.
Součástí přípravy ZZ jsou časové a jmenné harmonogramy žáků pro praktickou i ústní zkoušku.

5. Příprava závěrečné zkoušky 2020

Písemná zkouška:
Praktická zkouška:
Ústní zkouška:
Dokumentace závěrečné zkoušky:

Ing. Balcar, Bc. Tryzna
Ing. Franc, P. Červinka, B. Trávníček, Ing. Kopečný, J. Pršala, J.
Martinek, R. Bříza, Bc. Tryzna, V. Horáček, Ing. Šlechta
Ing. Balcar, Ing. Franc, P. Červinka, Bc. Tryzna
Ing. Franc, Mgr. Adamcová, P. Červinka

6. Dokumentace závěrečné zkoušky

Výsledky žáka budou zaznamenány z pomocných bodovacích tiskopisů do Kontrolního listu žáka a
souhrnně do Protokolu o závěrečné zkoušce. Na základě těchto výsledků bude vystaveno vysvědčení
o závěrečné zkoušce žáka, výuční list a potvrzení získaných kvalifikací.

7. Opravná závěrečná zkouška a zkouška v náhradním termínu

Pokud není žák posledního ročníku připuštěn k vykonání závěrečné zkoušky pro neprospěch či
nehodnocení, nebo je v závěrečné zkoušce klasifikován jednou, či vícekrát známkou nedostatečný,
koná v opravném termínu či v termínu náhradním závěrečnou zkoušku. Tyto termíny pro rok 2020
jsou:
Písemná zkouška
Praktická zkouška
Ústní zkouška

pondělí
úterý
úterý

14. 9. 2020
15. 9. 2020
15. 9. 2020

Písemná zkouška
Praktická zkouška
Ústní zkouška

pondělí
úterý
úterý

7. 12. 2020
8. 12. 2020
8. 12. 2020

Ve Svobodě nad Úpou dne 15. května 2020
Ing. Miloš Pochobradský v. r.
ředitel školy

