
 
 

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA V OBORU  

41-55-H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 

ZÁVĚRY PORADY ZÁSTUPCŮ ŠKOL A CZVV 

 

Porada se uskutečnila v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání elektronickou formou přes MS Teams 

dne 11. října 2022. Pozvánku na poradu obdržely všechny školy s uvedeným oborem vzdělání. 

Zúčastnili se jí zástupci 44 z 62 pozvaných škol. 

Účast za odd. závěrečné zkoušky: 

Ing. Hana Hušáková, gestor ZZ, vedoucí odd. ZZ 
Mgr. Iva Markéta Galko, editorka ZZ pro obor vzdělání 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 
Ing. Dana Kočková, metodička ZZ 

NPI: 

Ing. Karel Opočenský 

Cílem schůzky byla celková revize zadání ZZ oboru 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů na základě 

připomínek ze škol k náročnosti zkoušek a k aktuálnosti zadání.  

Závěry porady 

Školy se shodly na revizi písemné zkoušky. Revidovat zadání ústní a praktické zkoušky nepovažují za 

nutné, přesto ale proběhne i kontrola obsahu témat praktické zkoušky, zaměřená na výkresovou 

dokumentaci.  

Písemná zkouška 

Bylo navrženo, aby vygenerovaná zadání obsahovala více složek a žák měl při zkoušce větší šanci úspět. 

Nyní při neznalosti jedné vygenerované složky ztrácí mnoho bodů. Struktura vygenerovaného zadání 

bude upravena v rámci revize banky úkolů a testových otázek.  

Úpravy v bance úkolů budou provedeny pro termín JZZZ červen 2024. Školám bude zadání písemné 

zkoušky pro testování k dispozici na přelomu ledna/února 2024. 

• Ustanovil se autorský tým a ze strany CZVV byla nabídnuta spolupráce:  

Ing. Olšar Jiří (SŠ, Rokycany)  

Mgr. Steidl Petr (SŠT Mohelnice – ZŘTV)  

Bc. Výtvar Jan (SOU zemědělské, Chvaletice) 

Mgr. Demel František (SOŠ Bruntál)  

Ing. Toufar Pavel (Švehlova SŠ polytechnická, Prostějov) 

Ing. Vošický Antonín (SOŠ a SOU, Vlašim) 

Ing. Vrážel Svatopluk (SŠ technická a zemědělská, Nový Jičín) 

Mgr. Blažej Vladimír (SŠTŘ Nový Bydžov) 

Ing. Chudáček Roman (SŠ Kralovice) 

 



 
 

• CZVV vyzývá další školy, které mají zájem zapojit se do práce autorského týmu, aby kontaktovaly 
editorku emailem, a to do 31. 10. 2022. 

• Školy mohou emailem do 15. 11. 2022 editorce zaslat konkrétní připomínky k bance úkolů 

a návrhy na úpravu. Zásadní je kód úkolu/otázky, který je k dispozici ve verzi pro zkoušející. 

• Harmonogram: 

− říjen 2022 – ustanovení autorského týmu 

− listopad–prosinec 2022 – rozdělení prací mezi členy týmu, sběr připomínek k písemné 
zkoušce ze škol, první schůzka autorského týmu prostřednictvím Teams zaměřená na 
strukturu banky (vygenerovaného tématu písemné zkoušky)  

− leden–září 2023 – práce autorského týmu 

− září–říjen 2023 – připomínkové řízení k revidované bance ve školách 

− listopad–prosinec 2023 – vypořádání připomínek ze škol autory 

− leden–únor 2024 – testování finální banky ve školách 

Autoři revize obdrží přístupy do aplikace Tvůrce a bude s nimi uzavřena DPP.  

Kontakt na editorku: galkoi@cermat.cz 

Datum: 11. 10. 2022 
Zapsala: Iva Markéta Galko 


