ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V OBORU VZDĚLÁNÍ
82-51-H/02 UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ A ŘEZBÁŘ
ZÁVĚRY PORADY ZÁSTUPCŮ ŠKOL A CZVV

Porada se uskutečnila z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) elektronickou formou přes
MS Teams dne 12. května 2022.
Zúčastnilo se jí 11 zástupců z 10 škol – přehled je uveden na konci zápisu.
Účastníci za CZVV – oddělení závěrečné zkoušky:
Ing. Hana Hušáková, gestor NZZ, vedoucí oddělení ZZ
Ing. Dana Kočková, metodička ZZ
Mgr. Ivana Vohnoutová, editorka ZZ pro daný obor vzdělání
Účastníci za NPI ČR:
MgA. Martin Mrázek Ph.D. – garant oboru, schvalovatel JZZZ
Hlavním cílem porady bylo seznámení účastníků s návrhem pojetí samostatné odborné práce a jejího
uchopení v rámci praktické zkoušky daného oboru vzdělání.
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Účastníci porady byli seznámeni s návrhem struktury a obsahu tématu samostatné odborné
práce (dále jen SOP) oboru vzdělání 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář, které obsahuje
celkem 29 konkretizací výrobků uměleckého truhlářství a řezbářství.
Účastníkům porady byla objasněna provázanost SOP s praktickou zkouškou daného oboru.
Většinou hlasů bylo schváleno pojetí SOP, ve které bude žák (na základě zvolené či přidělené
konkretizace tématu SOP) povinně vypracovávat technickou a výkresovou dokumentaci
k výrobku, jehož zhotovení bude předmětem praktické zkoušky.
SOP bude žák obhajovat u praktické zkoušky.
Na základě výše uvedeného se rozvinula diskuze týkající se konkretizací výrobků v tématu SOP
z hlediska jejich předpokládané náročnosti.
Z diskuze vzešel požadavek revize výrobků a jejich konkretizací, které by byly žákům
předkládány v tématu SOP.
Z diskuze dále vyplynul požadavek na rozšíření tématu SOP o konkretizaci výrobku dle vlastního
návrhu žáka pro praktickou zkoušku ve škole.
V diskuzi byl vznesen dotaz na postup školy v případě, že žák neodevzdá povinnou dokumentaci
ze SOP pro výrobek, který má zhotovit v rámci praktické zkoušky.
o Zpracování SOP probíhá v rámci výuky odborného předmětu ve 3. ročníku. Žáci jsou
poučeni, že SOP je příprava na praktickou zkoušku, bez níž nemohou praktickou
zkoušku složit.
o Postup v případě neodevzdání SOP je vhodné zanést do klasifikačního řádu (školního
řádu).
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V rámci diskuze byly dále odborníky sdíleny zkušenosti škol, které s žáky realizují tzv. „ročníkové
práce“.
Ve spolupráci s odborníky ze škol byl sestaven autorský tým, který se bude v následujícím
období (září 2022 – srpen 2023) zabývat revizí obsahu jednotlivých konkretizací výrobků tématu
SOP a jejím finálním nastavením. Jedná se o zástupce z následujících škol: SŠ a VOŠ umělecká
a řemeslná, Praha – Nový Zlíchov; Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy; SOU
Hluboš – Příbram.
Výsledná podoba SOP oboru vzdělání 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář bude představena
všem zainteresovaným školám na poradě škol v září 2023.
Předpokládaný termín zavedení SOP daného oboru vzdělání bude školní rok 2023/2024.
Konečná podoba SOP a s ní provázené téma praktické zkoušky budou závazné pro všechny školy
vyučující obor vzdělání 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář.
Školy mohou průběžně zasílat editorce náměty, připomínky či návrhy, které se týkají
připravovaného nastavení SOP daného oboru.
Školy byly opětovně vyzvány, aby editorce zasílaly též podněty, připomínky či návrhy k nově
vytvořené bance úkolů daného oboru vzdělání.

Datum: 12. května 2022
Zapsala: Mgr. Ivana Vohnoutová

Seznam účastníků – zástupců škol:
Waldorfská škola Příbram, Bc. Jarmil Brynda
SOŠ, Litvínov-Hamr, Bc. Filip Vávrů
Akademie-VOŠ, G., SOŠ uměleckoprům., Světlá nad Sázavou, Radek Hejkal
SOU tradičních řemesel a VOŠ, s.r.o., Brno, Bc. Marie Poulíková
Střední uměleckoprům. škola hudebních nástrojů a nábytku, Bc. Miroslav Kvasnička
SOŠ uměleckořemeslná s.r.o., Praha 9, Zdeněk Litera
SŠ a VOŠ umělecká a řemeslná, Praha – Nový Zlíchov, Bc. Lukáš Petříček
Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, Ing. Zdeňka Brücknerová
SOU Hluboš – Příbram, Bc. Jiří Špindler
SŠ nábytkářská a obchodní, Bystřice p. Hostýnem, Radim Marušák, Radmil Tomčík
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