ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V OBORU VZDĚLÁNÍ
41-53-H/02 JEZDEC A CHOVATEL KONÍ

Závěry porady zástupců škol a CZVV

Porada se uskutečnila z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) elektronickou formou přes
Teams dne 16. prosince 2020.
Zúčastnilo se jí 13 zástupců z 9 škol:
• SŠ dostihového sportu a jezdectví, Velká Chuchle, Ing. Soňa Froňková, Ph.D., Ing. Oliva Horová
• SŠ hotelová a služeb, Kroměříž, Ing. Ida Sedláčková
• SŠ zemědělská a zahradnická, Olomouc, Ing. Vendula Svíbová, Ing. Milan Theimer
• SŠ gastronomie, farmářství a služeb, Jeseník, Mgr. Radka Vrtková
• Česká zemědělská akademie, Humpolec, Ing. Josef Tomášek
• SŠ chovu koní a jezdectví, Kladruby nad Labem, Ing. Vlasta Höcková
• SŠ technická, Most, Bc. Monika Psiková, Martin Vávra
• Jezdecká akademie, Mariánské Lázně, Ing. Tereza Svítek
• VOŠ a Střední zemědělská škola, Benešov, Bc. Gabriela Šimunová, Ing. Markéta Sedláčková
Účast za odd. závěrečné zkoušky:
• Ing. Hana Hušáková, gestor NZZ, vedoucí odd. ZZ
• Mgr. Iva Markéta Galko, editorka ZZ pro obor vzdělání 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní
• Ing. Dana Kočková, metodička ZZ
NPI ČR:
• Ing. Zdeňka Szebestová

Závěry porady:
Písemná zkouška – banka úkolů/otázek
•

•
•

•
•

Mgr. Radka Vrtková, SŠ gastronomie, farmářství a služeb, Jeseník, navrhovala náročnost
závěrečné zkoušky sladit s jinými obory. Ostatní školy jsou s náročností
a rozsahem spokojeny, dle jejich názoru zkouška odpovídá náročnosti a úrovni oboru. Žáci
písemnou zkoušku zvládají v kratším čase, než je dotace zkoušky.
Zástupci škol se shodli na celkové revizi banky pro písemnou zkoušku. Tato revize se bude týkat
jak úkolů, tak i testových otázek, a to textu znění úkolu/otázky a vzorového řešení a dále
bodové hodnoty úkolu, a to tak, aby nastavená bodová hodnota odpovídala náročnosti úkolu.
Podmětem k této revizi jsou připomínky k bance úkolů zaslané do CZVV SŠ chovu koní a
jezdectví, Kladruby nad Labem. SŠ zemědělská a zahradnická, Olomouc se vyjádřila
k některým připomínkovaným úkolům. S těmito názory se většinou shodli i ostatní zástupci
škol. Úkoly budou dle těchto návrhů při revizi upraveny.
Dále se zástupci škol domluvili na tom, že zašlou emailem editorce jakékoliv připomínky
k bance úkolů, které mají u sebe na škole k dispozici a editorka je předá autorům, kteří budou
provádět revizi banky.
Termín na odeslání připomínek editorce: do 7. 1. 2021.

•

Škola, která provede revizi konkrétní oblasti úkolů, provede revizi i stejné oblasti textových
otázek.
Přehled oblastí a škol:
Název oblasti

Škola

Chov koní

SŠ chovu koní a jezdectví, Kladruby nad Labem

Technická zařízení

SŠ dostihového sportu a jezdectví, Velká Chuchle

Teorie jízdy

VOŠ a Střední zemědělská škola, Benešov

Řády, pravidla (Test: Pravidla SŠ dostihového sportu a jezdectví, Velká Chuchle
jezdeckých soutěží a Dostihový
řád)

•

Životospráva jezdce

VOŠ a Střední zemědělská škola, Benešov

Výživa a krmení

VOŠ a Střední zemědělská škola, Benešov

Chov zvířat

SŠ chovu koní a jezdectví, Kladruby nad Labem

Termín revize banky úkolů: leden–únor 2021, revidovaná banka bude školám k dispozici
v průběhu března 2021 a platná bude pro červen 2021.
Se všemi autory revize bude začátkem ledna 2021 uzavřeno DPP a obdrží přístup do banky
úkolů JZZZ.

Praktická zkouška
K praktické zkoušce neměl nikdo ze zúčastněných připomínky ani nepředložil návrhy na úpravu. Obsah
a rozsah témat v bance je vyhovující a dostatečný.
Ústní zkouška
•
•

•

Revizi ústní závěrečné zkoušky školy navrhují provést na termín červen 2022.
Účastníci porady upozornili na problém, se kterým se setkávají při realizaci ústní zkoušky ve
škole – souběhu dvou stejných podotázek ze světa práce u žáků v průběhu samotné zkoušky
(připravující se žák a žák před komisí). Při počtu 57 témat se některé otázky z oblasti světa
práce (OZSP) opakují, školy proto navrhují zvýšit počet podotázek OZSP nebo umožnit přiřadit
podotázku ředitelem školy, a nikoliv ji mít pevně stanovenou již v obsahu tématu.
Červen 2020 – CZVV upraví přiřazení podotázek ze světa práce tak, aby se minimalizoval
souběh u žáků při zkoušce, a dále ověří realizovatelnost návrhu na přiřazování OZSP ředitelem
školy pro červen 2021 – jedná se o koncepční záležitost, která by se dotkla všech JZZZ.

Datum: 16. prosince 2020
Zapsala: Iva Markéta Galko

