
 
 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V OBORU VZDĚLÁNÍ 33-56-H/01 TRUHLÁŘ  

 

Závěry konference zástupců škol a CZVV 

 

Konference se uskutečnila z  Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) elektronickou formou 

přes Teams dne 11. listopadu 2021. 

Zúčastnilo se jí 105 zástupců z 85 škol, pozváno bylo celkem 97 škol. 

Účast za odd. závěrečné zkoušky: 

Ing. Lenka Bečvářová, editorka ZZ pro obor vzdělání 33-56-H/01 Truhlář 
Ing. Hana Hušáková, gestor NZZ, vedoucí odd. ZZ 
Ing. Dana Kočková, metodička ZZ 
Mgr. Ivana Vohnoutová, editorka ZZ pro obor vzdělání 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář 

Jednalo se o 3. setkání zástupců škol vyučujících obor vzdělání Truhlář, které navázalo na porady škol 
ze dnů 11. 12. 2020 a 14. 5. 2021. Na konferenci byli přizváni také zástupci škol vyučujících příbuzný 
obor vzdělání 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář. V úvodu konference byly podány všeobecné 
informace o principu tvorby Samostatné odborné práce (SOP) v rámci ZZ a dále o důvodech a historii 
vzniku tvorby SOP pro obor vzdělání Truhlář. Hlavním bodem programu pak byla prezentace nově 
vytvořeného tématu SOP Truhlář a s ním souvisejícího tématu praktické zkoušky Truhlářský výrobek 
(stav po zapracování připomínek ze škol). Dále byla představena struktura banky úkolů Truhlář 
platná v tomto oboru od školního roku 2021/2022. Ústní zkouška nebyla předmětem konference. 

Závěry konference: 

• Bylo představeno téma Samostatné odborné práce (SOP) Truhlář, které obsahuje 20 
konkretizací 15 truhlářských a 5 stavebně truhlářských výrobků, aktualizované na základě 
připomínek ze škol týkajících se především větší volnosti ze strany žáka při volbě konstrukčních 
spojů a možnosti větší variability volby rozměrů a materiálů ze strany školy.  

• Bylo představeno nové téma praktické zkoušky s názvem Truhlářský výrobek, které obsahuje 
rovněž 20 konkretizací 15 truhlářských a 5 stavebně truhlářských výrobků (totožných se SOP). 
Účastníkům byla objasněna provázanost SOP s praktickou zkouškou. 

• Byla představena struktura banky úkolů Truhlář coby nové formy písemné části ZZ a vysvětlen 
princip generování jedinečného tématu pro žáka a možnost realizace písemné školy na 
počítači.  

• Otevřela se diskuse na téma úpravy tématu SOP a tématu PrZk (tvorba konkretizace volného 
výrobku) a nová diskuse kolem bodového hodnocení SOP v rámci odborného předmětu 
a postupu školy v případě, že žák neodevzdá povinnou dokumentaci pro PrZk (školy mohou 
posílat připomínky editorce ZZ přes e-mail).  

• Ve spolupráci s odborníky ze škol bude v SOP Truhlář a v PrZk Truhlářský výrobek jedna 
konkretizace daného výrobku nahrazena výrobkem dle vlastního návrhu žáka volitelného 
výrobku pro PrZk ve firmě a jedna konkretizace daného výrobku nahrazena výrobkem dle 
vlastního návrhu žáka pro PrZk ve škole. 



• Témata SOP Truhlář a PrZk Truhlářský výrobek jsou ve stávající podobě vyvěšena na kartě školy 
(https://skola.novazaverecnazkouska.cz) ke stažení jako podklad k seznámení se s obsahem 
témat, příp. k připomínkování.  

• Konečná podoba SOP Truhlář a s ní provázané téma PrZk Truhlářský výrobek budou závazné 
pro všechny školy vyučující obor vzdělání Truhlář.  

• Předpokládná změna u praktické části ZZ Truhlář bude od školního roku 2022/2023. 

• V průběhu ledna 2022 proběhne ve školách pilotní testování nově vytvořené a schválené banky 
úkolů Truhlář. 

• Po úspěšném testování bude v březnu 2022 banka úkolů Truhlář zveřejněna pro školní rok 
2021/2022. 
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