
Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice 

 

Organizace závěrečné zkoušky (ZZ) 

ve školním roce 2019/20 

pro žáky 3. ročníku oboru vzdělání s výučním listem 

Elektrikář 26-51-H/01 (třída E3) 

 

Termín-jaro 2020 

 

 
Přehled průběhu 

Třída Žáci 
Část MZ 

Předseda 
PíZZ PrZZ ÚZZ 

E3 28 1. 6. 2. - 4. 6. 17. - 18. 6. Mgr. Šon 

Seznámení  -žáci docházející na přípravu k ZZ do 21. 5. 2020 

   -žáci nedocházející na přípravu k ZZ korespondenčně a programem Bakaláři 

 

 

PíZZ – písemná závěrečná zkouška 

 

a)místo konání  škola SŠTZ Mohelnice, učebny č. 10., 11. 

b)termíny konání 1. 6. 2020  

c)doba konání  240 minut, zahájení 7:15 hodin 

(Žáci budou o organizaci a dělení do skupin informování v průběhu přípravy a na Bakaláři) 

 

 

PrZZ – praktická zkouška     

 

a)místo konání  škola SŠTZ Mohelnice, dílny PVE 

b)termíny konání 2. – 4. 6. 2020 (bude zpracováno organizační zabezpečení) 

c)doba konání  420 minut, zahájení 7:15 hodin 

d)zásady BOZP  pracovní oblečení s označením ročníku, pevná obuv 

 

 

 

ÚZZ – ústní závěrečná zkouška 

 

a)místo konání  škola SŠTZ Mohelnice, učebny č. 10., 11. 

b)termín konání  17. – 18. 6. 2020 (bude zpracován denní rozpis zkoušek žáků) 

c)doba konání  dle rozpisu a legislativy (upřesní TU) 

 

 

 

 

Zpracoval: Jaroslav Bača 

 

Schválil: PhDr. Jiří Ženožička, ředitel školy 

 

 

V Mohelnici dne 12. 5. 2020 

 

 

 

 

 



Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice 
 

 

Organizace závěrečné zkoušky (ZZ) 

ve školním roce 2019/20 

pro žáky 3. ročníku oboru vzdělání s výučním listem 

Elektrotechnické a strojně montážní práce 26-51-E/01 (třída ES3) 

 

Termín-jaro 2020 

 

 
Přehled průběhu 

Třída Žáci 
Část MZ 

Předseda 
PíZZ PrZZ ÚZZ 

ES3 8 1. 6. 2. - 4. 6.       19. 6. Mgr. Šon 

 

Seznámení  -žáci docházející na přípravu k ZZ do 21. 5. 2020 

   -žáci nedocházející na přípravu k ZZ korespondenčně a programem Bakaláři 

 

 

 

PíZZ – písemná závěrečná zkouška 

 

a)místo konání  škola SŠTZ Mohelnice, učebna č. 9. 

b)termíny konání 1. 6. 2020 (bude zpracováno organizační zabezpečení) 

c)doba konání  240 minut, zahájení 7:15 hodin 

(Žáci budou o organizaci a dělení do skupin informování v průběhu přípravy a na Bakaláři) 

 

 

PrZZ – praktická zkouška     

 

a)místo konání  škola SŠTZ Mohelnice, dílny PVE 

b)termíny konání 2. – 3. 6. 2020(bude zpracováno organizační zabezpečení)  

c) doba konání  300 minut v jednom dni, zahájení 7:15 hodin 

d) zásady BOZP pracovní oblečení s označením ročníku, pevná obuv 

 

 

 

ÚZZ – ústní závěrečná zkouška 

 

a)místo konání  škola SŠTZ Mohelnice, učebny 10., 11. 

b)termín konání  19. 6. 2020 (bude zpracován denní rozpis zkoušek žáků) 

c)doba konání  dle rozpisu a legislativy (upřesní TU) 

 

. 

 

 

 

 

Zpracoval: Jaroslav Bača 

 

Schválil: PhDr. Jiří Ženožička, ředitel školy 

 

 

V Mohelnici dne 12. 5. 2020 



Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice 
 

 

 

 

 

 

                                          Organizace závěrečné zkoušky (ZZ) 

ve školním roce 2019/20 

pro žáky 3. ročníku oboru vzdělání s výučním listem 

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 (třída OZS3) 

 

Termín-jaro 2020 

 

 
Přehled průběhu 

Třída Žáci 
Část MZ 

Předseda 
PíZZ PrZZ ÚZZ 

OZS3 12 1. 6. 2. - 4. 6. 15. 6. p. Trhal 

 

Seznámení  -žáci docházející na přípravu k ZZ do 21. 5. 2020 

   -žáci nedocházející na přípravu k ZZ korespondenčně a programem Bakaláři 

 

 

PíZZ – písemná závěrečná zkouška 

 

a)místo konání  škola SŠTZ Mohelnice, učebna č. 5. 

b)termíny konání 1. 6. 2020 (bude zpracováno organizační zabezpečení) 

c)doba konání  240 minut, zahájení 7:15 hodin 

(Žáci budou o organizaci a dělení do skupin informování v průběhu přípravy a na Bakaláři) 

 

 

PrZZ – praktická zkouška     

 

a)místo konání  škola SŠTZ Mohelnice, dílny OV Žádlovice 18 

b)termíny konání 2. – 4. 6. 2020 (bude zpracováno organizační zabezpečení)  

c) doba konání  420 minut v jednom dni, zahájení 7:15 hodin 

d) zásady BOZP pracovní oblečení s označením ročníku, pracovní obuv, pokrývka hlavy. 

 

 

 

ÚZZ – ústní závěrečná zkouška 

 

a)místo konání  škola SŠTZ Mohelnice, učebny 10., 11. 

b)termín konání  15. 6. 2020 (bude zpracován denní rozpis zkoušek žáků) 

c)doba konání  dle rozpisu a legislativy (upřesní TU) 

 

 

 

Zpracoval: Jaroslav Bača 

 

Schválil: PhDr. Jiří Ženožička, ředitel školy 

 

 

V Mohelnici dne 12. 5. 2020 



Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice 
 

 

 

Organizace závěrečné zkoušky (ZZ) 

ve školním roce 2019/20 

pro žáky 3. ročníku oboru vzdělání s výučním listem 

Nástrojař 23-52-H/01 (třída ON3) 

 

Termín-jaro 2020 

 

 
Přehled průběhu 

Třída Žáci 
Část MZ 

Předseda 
PíZZ PrZZ ÚZZ 

ON3 8 1. 6. 2. - 3. 6. 16. 6. p. Večeřa 

 

Seznámení  -žáci docházející na přípravu k ZZ do 21. 5. 2020 

   -žáci nedocházející na přípravu k ZZ korespondenčně a programem Bakaláři 

 

 

PíZZ – písemná závěrečná zkouška 

 

a)místo konání  škola SŠTZ Mohelnice, učebna č. 8. 

b)termíny konání 1. 6. 2020 (bude zpracováno organizační zabezpečení) 

c) doba konání  240 minut, zahájení 7:15 hodin 

(Žáci budou o organizaci a dělení do skupin informování v průběhu přípravy a na Bakaláři) 

 

 

 

PrZZ – praktická zkouška     

 

a)místo konání  škola SŠTZ Mohelnice, dílny PVS 

b)termíny konání 2. – 3. 6. 2020 (bude zpracováno organizační zabezpečení) 

c) doba konání  420 minut v jednom dni, zahájení 7:15 hodin 

d) zásady BOZP pracovní oblečení s označením ročníku, pracovní obuv, pokrývka hlavy. 

 

 

 

ÚZZ – ústní závěrečná zkouška 

 

a)místo konání  škola SŠTZ Mohelnice, učebny č. 4., 8. 

b)termín konání  16. 6. 2020  

c)zahájení  7:30 hod. (bude zpracován denní rozpis zkoušek žáků) 

c)doba konání  dle rozpisu a legislativy (upřesní TU) 

 

 

 

Zpracoval: Jaroslav Bača 

 

Schválil: PhDr. Jiří Ženožička, ředitel školy 

 

 

V Mohelnici dne 12. 5. 2020 

 



Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice 
 

 

Organizace závěrečné zkoušky (ZZ) 

ve školním roce 2019/20 

pro žáky 3. ročníku oboru vzdělání s výučním listem 

Obráběč kovů 23-56-H/01 (třída ON3) 

 

Termín-jaro 2020 

 

 
Přehled průběhu 

Třída Žáci 
Část MZ 

Předseda 
PíZZ PrZZ ÚZZ 

ON3 17 1. 6. 2. - 3. 6. 15. 6. p. Večeřa 

Seznámení  -žáci docházející na přípravu k ZZ do 21. 5. 2020 

   -žáci nedocházející na přípravu k ZZ korespondenčně a programem Bakaláři 

 

 

 

PíZZ – písemná závěrečná zkouška 

 

a)místo konání  škola SŠTZ Mohelnice, učebna č. 4. 

b)termíny konání 1. 6. 2020 (bude zpracováno organizační zabezpečení) 

c) doba konání  240 minut, zahájení 7:15 hodin 

(Žáci budou o organizaci a dělení do skupin informování v průběhu přípravy a na Bakaláři) 

 

 

PrZZ – praktická zkouška     

 

a)místo konání  škola SŠTZ Mohelnice, dílny PVS 

b)termíny konání 2. – 3. 6. 2020 (bude zpracováno organizační zabezpečení) 

c) doba konání  420 minut, zahájení 7:15 hodin 

d) zásady BOZP pracovní oblečení s označením ročníku, pracovní obuv, pokrývka hlavy. 

 

 

 

ÚZZ – ústní závěrečná zkouška 

 

a)místo konání  škola SŠTZ Mohelnice, učebny č. 4., 8. 

b)termín konání  15. 6. 2020 (bude zpracován denní rozpis zkoušek žáků) 

c)doba konání  dle rozpisu a legislativy (upřesní TU) 

 

 

 

 

Zpracoval: Jaroslav Bača 

 

Schválil: PhDr. Jiří Ženožička, ředitel školy 

 

 

V Mohelnici dne 12. 5. 2020 

 


