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Uzpůsobené podmínky pro konání absolutoria 

Letošní absolutorium se řídí vyhláškou č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro 

vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaroviru SARS  CoV-2, kdy tato 

vyhláška nabyla účinnost dnem vyhlášení (6.5.2020) a upravuje detaily postupu při organizaci i 

hodnocení všech výše uvedených zkoušek.  

 

 

Podmínky pro připuštění k absolutoriu 

K absolutoriu budou připuštěni studenti, kteří úspěšně ukončili poslední ročník vzdělávání. Pokud 

student nebude konat absolutorium z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo 

konat náhradní zkoušku. Náhradní termín absolutoria stanovuje ředitel školy tak, aby bylo možné je 

konat do 4 měsíců od konání řádného termínu absolutoria. 

 

 

Stanovení řádných termínů absolutoria u vyšší odborné školy a konzervatoře  

Řádné termíny absolutoria ve vyšší odborné škole může ředitel stanovit v období od 1. června 2020 do 

31. srpna 2020.  

 

 

Seznámení studenta s termínem a místem konání absolutoria  

Ředitel seznámí studenta prokazatelným způsobem a s dostatečným předstihem s termínem a místem 

konání absolutoria.  

Současně ho seznámí s organizačními pokyny pro studenty z rizikové skupiny.  

 

  

Umožnění přítomnosti některých členů zkušební komise u absolutoria u vyšší odborné školy 

prostřednictvím on-line komunikačních nástrojů  

V souvislosti s aktuální situací se umožňuje, aby členové zkušební komise, kteří nepatří mezi stálé členy, 

mohli být při absolutoriu přítomni „na dálku“. Znamená to, že přísedící, který vyučuje daný předmět, 

odborník z praxe, vedoucí absolventské práce a oponent nemusí být přítomni osobně v místě, kde 

student koná absolutorium, ale připojí se prostřednictvím nástrojů určených pro komunikaci na dálku.  

 

 

Statut studenta posledního ročníku vyšší odborné školy a žáka posledního ročníku konzervatoře  

Z důvodu možnosti prodloužení termínů konání absolutoria se pro tento školní rok stanovilo, že 

student posledního ročníku vyšší odborné školy a žák posledního ročníku v konzervatoři je považován 

za studenta vyšší odborné školy, či žáka konzervatoře do dne konání absolutoria (§ 43 odst. 2 a 3 zákona 

č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich 

ukončování ve školním roce 2019/2020).   
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Pohyb studentů, spojený s účastí na vykonání absolutoria se řídí 

těmito principy: 

Příchod ke škole a pohyb před školou  
Pohyb studentů před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:   

o V souladu s oznámením školy se student dostaví na zkoušku ve stanovený čas.   

o Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se 

nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy 

domácnosti. 

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení  
o Vstup do budovy školy je umožněn pouze studentům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

o Studenti odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení. 

o Nikdo s příznaky COVID – 19 nesmí do školy vstoupit. 

o Všichni studenti, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušku. 

o Každý student bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.   

o Přestávku mezi jednotlivými zkouškami budou studenti trávit venku nebo ve vyhrazených 

prostorách školy. Musí dodržovat hygienická nařízení. 

 

  Ústní zkouška 
o Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí 

umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

o V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni zejména členové zkušební komise, 

zkoušený student a připravující se student. Dále mohou být přítomni další osoby, které 

splňují stanovené hygienické požadavky. Maximální počet osob ve třídě je 15. 

o V průběhu absolutoria nemusí studenti ani pedagogové nosit roušky. 

o Pro ústní zkoušky je vhodné zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m).  Pokud dochází k 

bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.   

o Při sejmutí roušky si každý student ukládá svou roušku do sáčku.  

o Při volbě otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard (např. rukavice).  

o Během zkoušky používá student vlastní psací potřeby.  

o V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, musí být prováděno čištění 

a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.   

o Třída je po ukončení zkušebního bloku vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy lavic 

(stolů) a židlí jsou po výměně zkoušeného studenta ošetřeny dezinfekcí.  

   
Ve Žďáře nad Sázavou 1.6.2020                                                    

 

RNDr. Marie Vystrčilová 

 


