ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V OBORU VZDĚLÁNÍ
33-58-E/01 ZPRACOVATEL PŘÍRODNÍCH PLETIV

Závěry porady zástupců škol a CZVV

Porada se uskutečnila z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) elektronickou formou přes
Teams dne 12. října 2021.

Zúčastnili se jí zástupci 4 škol:
SŠ prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba; SŠ F. D. Roosevelta Brno; SŠ Aloyse Klara Praha;
SŠ Euroinstitut Olomouc.
Seznam účastníků je uveden v příloze.

Za Oddělení závěrečné zkoušky CZVV - CERMAT:
Romana Maršálová, editorka jednotného zadání, marsalovar@cermat.cz
Hana Hušáková, vedoucí oddělení, gestor NZZ, husakovah@cermat.cz
Dana Kočková, metodička ZZ, kockovad@cermat.cz
Za NPI ČR:
Jana Motyková, garant RVP, schvalovatelka JZZZ, jana.motykova@npi.cz

Předmět jednání
Porada byla svolána z podnětu SŠ prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba, která u praktické zkoušky
navrhla v rámci připomínek k JZZZ červen 2021 aktualizovat a rozšířit nabídku témat.

Závěry porady
Praktická zkouška
Účastníkům porady byla prezentována současná podoba praktické zkoušky, kde je nyní 21 témat,
a objasněn návrh SŠ prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba na zpracování a zařazení dvou nových
témat:
•
•

Servírovací podnos
Baltimorka

V následující diskuzi všichni účastníci s návrhem souhlasili.
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Při prezentaci témat byly diskutovány další dvě skutečnosti, o kterých účastníci jednali:
1. Zda by nebylo vhodné vložit k zadaným výrobkům do témat praktické zkoušky ilustrační
fotografie.
2. V bance je v současnosti řada témat, která jsou totožná (existují dvě obsahově shodná
témata). Bylo proto řešeno, zda tento stav má být zachován, či pozměněn.
Pokud jde o fotografie výrobků, shodli se účastníci v tom, že není vhodné zařadit k výrobkům ilustrační
fotografie, jelikož ty obsahují přílišné detaily výrobku, které nejsou uvedeny v zadání (např. způsob
zavírky). Pro žáky by to bylo zbytečně matoucí a pro zadavatele (tj. školy) příliš svazující, neboť
v současné verzi zadání témat je ponechán určitý prostor pro jejich modifikaci školou (např. z hlediska
tvaru výrobku, použitého materiálu), aby školy nemusely dokupovat chybějící komponenty, ale mohly
využít ty, které v dílnách mají.
Pokud jde o obsahovou duplicitu témat, zástupci SŠ F. D. Roosevelta vysvětlili, že duplicita vznikla
v období, kdy RVP oboru umožňoval školám zaměřit ŠVP buď na Košíkářské práce, nebo na Košíkářské
a kartáčnické práce. V případě, že škola měla ŠVP zaměřený pouze na Košíkářské práce a zvolila si toto
zaměření JZZZ, nehodila se jí témata s kartáčnickými výrobky a vybírala si pouze z nabídnuté
podmnožiny „košíkářských“ témat. Pakliže byl ŠVP zaměřený na Košíkářské a kartáčnické práce a škola
toto zaměření v systému potvrdila, musela mít k dispozici témata všechna. Toto potvrdila rovněž
zástupkyně NPI ČR, garantující RVP oboru. V roce 2020 byl však vydán aktualizovaný RVP, který již
v oboru umožňuje zaměření jak na košíkářské, tak i na kartáčnické práce, tzn. že obsahová duplicita
témat je již v JZZZ zbytečná a měla by být odstraněna. Zároveň bude přímo u názvu tématu pro lepší
orientaci uvedeno, pro které zaměření je téma určeno.
Závěrem účastnící porady formou hlasování jednomyslně odsouhlasili výše uvedené úpravy, tj.:
1. Dopracování dvou nových témat praktické zkoušky
2. Ponechání zadaných výrobků bez ilustračních fotografií
3. Odstranění duplicitních témat a označení zaměření přímo v názvu tématu
Revizi provedou:
Mgr. Lenka Garbová
SŠ prof. Zdeňka Matějčka

•

Dopracování dvou nových témat

•

Odstranění duplicitních témat a označení
zaměření přímo v názvu tématu

Ostrava-Poruba
Romana Maršálová
editorka JZZZ

Termíny:
Revize praktické zkoušky v uvedených oblastech: do 30. 1. 2022
S autorkou témat bude uzavřena DPP.

13. 10. 2021
Zapsala: Romana Maršálová
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Příjmení

Škola

Email

Mgr. Lenka Garbová

SŠ prof.Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba

lenka.garbova@skolspec.cz

Ing. Leona Hřivnová

SŠ prof.Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba

leona.hrivnova@skolspec.cz

Jaroslav Kubíček

SŠ prof.Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba

jaroslav.kubicek@skolspec.cz

Ing. Pavla Mikušková

SŠ F. D. Roosevelta Brno,

mikuskova@ssfdr.cz

Mgr. Karolína Vičarová

SŠ F. D. Roosevelta Brno,

vicarova@ssfdr.cz

Mgr. Michal Muller

SŠ Euroinstitut Praha, Brno, Olomouc

michal.muller@euroinstitut.cz

Bc. Ivana Kolátorová

SŠ Aloyse Klara Praha

kolatorova@aklar.cz

Mgr. Lucie Kolátorová

SŠ Aloyse Klara Praha

lkolatorova@aklar.cz

RNDR. Jana Motyková

NPI ČR Praha

Jana.motykova@npi.cz
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