
 
 

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V OBORU VZDĚLÁNÍ 

33-57-E/01 DŘEVAŘSKÁ VÝROBA 

Závěry porady zástupců škol a CZVV 

 

Porada se uskutečnila z podnětu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat, CZVV) 

elektronickou formou přes MS Teams dne 18. února 2021. 

Zúčastnilo se jí 8 zástupců z 5 škol:  

Red IZO školy Škola (zkrácený název) 

600024032 OU Chroustovice, Zámek 1 

651012988 SŠ živnostenská Sokolov 

600024679 SŠ a ZŠ Sluneční, Hostinné 

651036101 SOU Praha 4,  Na Veselí 

600031471 Výchovný ústav, SŠ a ŠJ, Nový Jičín 

 
Porady se nezúčastnily 3 pozvané školy:  

• 600010104  SOŠ a SOU, příspěvková organizace, Česká Lípa – obor mají zaregistrován, ale 
v současnosti jej nevyučují; 

• 600024211 SPŠ, OŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují – omluva pověřeného pracovníka školy; 

• 651036062  SOU, Vinařice – škola při NVZ, neodpověděla na pozvání. 
 

Účast za odd. závěrečné zkoušky: 

Hana Hušáková, gestor NZZ, vedoucí odd. ZZ; 
Dana Kočková, metodička ZZ; 
Romana Maršálová, editorka ZZ pro obor vzdělání 33-57-E/01 Dřevařská výroba. 

Program porady 

Porada byla uspořádána z podnětu škol, které při testování nově vznikající banky písemné zkoušky 

oboru (v únoru 2021) upozornily na problém chybějícího zaměření pro základy truhlářských činností. 

Hlavním předmětem porady proto byla diskuze k uspořádání banky, okrajově bylo probráno rovněž 

stávající uspořádání praktické a ústní zkoušky.  

Písemná zkouška – banka úkolů  

Účastníkům porady byla představena nová banka úkolů – její struktura, bodová dotace a obsah. Bylo 
jim objasněno, jak banka funguje a umožňuje generování jedinečných témat žákovi elektronickou 
formou, případně, po vytištění vygenerovaných témat, i tištěnou formou (na papíře). 

Nejdůležitějším bodem jednání byla diskuze k vytvořeným zaměřením, která prošla výše uvedeným 
testováním. Jedná se o dvě zaměření, a to Pilařské zpracování a Těžba. Dvě školy totiž výrazně 
postrádají zaměření umožňující zvládání základů druhovýroby spočívající ve vytváření jednoduchých 
truhlářských výrobků (např. stojan na květiny, palety, dřevařská koza apod.), které podle svých ŠVP učí. 



 
 
RVP oboru (aktuální verze) rovněž explicitně stanoví možnost tohoto zaměření ŠVP. Pro tvorbu takto 
charakterizovaného zaměření se vyslovili při hlasování všichni účastníci porady .  

Byla dohodnuta nová struktura banky obsahujicí:  

• Pojmy pro: 
1. Pilařské zpracování;  
2. Těžbu; 
3. Dřevařskou druhovýrobu (tj. nově navržené zaměření).  

• Odborné úkoly pro: 
1. Pilařské zpracování;  
2. Těžbu; 
3. Dřevařskou druhovýrobu (nově navržené zaměření).  

• Test rozdělený na:  
1. Průřezový test; 
2. Odborný test (rozdílný pro pilařské zpracování, pro těžbu a pro dřevařskou druhovýrobu).  

V rámci porady se rovněž účastníci dohodli na tom, že na zpracovní zaměření Dřevařská druhovýroba 
se budou podílet tito zástupci škol: 

• Mgr. Zdeněk Kysela, OU Chroustovice, Zámek 1;  

• Martin Hakl, SŠ živnostenská Sokolov; 

• Mgr. Karel Musil, ZŠ a SŠ Sluneční, Hostinné;  

• Mgr. Libor Řezníček, SOU Praha 4, Na Veselí; 

• Ing. Jiří Kolařík, Výchovný ústav, SŠ a ŠJ, Nový Jičín. 

Termíny  

Nové zaměření bude do banky písemné zkoušky vypracováno do 31. 8. 2021. Banka úkolů písemné 
zkoušky bude poprvé součástí JZZZ v termínu červen 2022.  

 
Poznámky k praktické a ústní zkoušce 

Na dotazy účastníků porady ke změnám týkajícím se praktické a ústní zkozšky bylo objasněno, že 
jakékoliv změny v těchto zkouškách se t. č. neplánují. Vyplynuly by až z připomínek škol, které se 
každoročně pravidelně zjišťují v CZVV (po řádných červnových termínech konání závěrečnývch 
zkoušek).  

Datum: 22. 2. 2021 

Zapsala: Romana Maršálová 

 


