
 
 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V OBORU VZDĚLÁNÍ 36-59-H/01 PODLAHÁŘ  

Závěry porady zástupců škol a CZVV 

 

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

MS Teams dne 10. května 2021. 

Zúčastnili se jí zástupci 4 z těchto 5 pozvaných škol:  

SOŠ Jarov, Praha 9; Kvěchová Jitka, Ing. 
Akademie řemesel Praha - SŠT, Praha 4; Petřík Jiří, Ing. 
SŠ polytechnická Brno, Jílová; Strejčková Zita, Ing. 
SOU Uherský Brod; Bršlica Josef 
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – zástupce nebyl školou nominován 

 
Účast za odd. závěrečné zkoušky: 

Ing. Hana Hušáková, gestor NZZ, vedoucí odd. ZZ 
Ing. Lenka Bečvářová, editorka ZZ pro obor vzdělání 36-59-H/01 Podlahář 
Ing. Dana Kočková, metodička ZZ 
Ing. Jana Malíková, schvalovatel ZZ (NPI) 

Hlavním cílem porady bylo seznámení účastníků s návrhem struktury a obsahu jednotlivých oblastí 
připravované banky úkolů pro písemnou zkoušku. Praktická a ústní zkouška nebyly předmětem 
porady. 

Závěry porady: 

• Byla představena aktuálně tvořená banka úkolů (její struktura, bodová dotace a obsah), která po 
dokončení a schválení nahradí stávající témata písemné zkoušky. Byl objasněn princip fungování 
banky, princip generování jedinečných témat žákovi elektronickou formou, princip hodnocení 
písemné zkoušky v případě banky úkolů a možnost výběru konání písemné zkoušky elektronicky 
(na PC), nebo tištěnou formou (na papíře). Obsah banky je převzat ze stávajících témat. 

• Návrh struktury banky Podlahář i bodování úkolů je vyhovující, struktura banky byla všemi 
účastníky odsouhlasena s těmito oblastmi: 

• Technologie přípravy podkladu 

• Technologie pokládky krytin 

• Materiály  

• Nástroje, nářadí a pomůcky 

• Oprava, úprava a údržba podlah 

• Čtení výkresové dokumentace 

• Výpočet spotřeby 

• Nedílnou součástí banky úkolů je test. 

• Celková hodnota bodové dotace je oproti stávajícím tématům zvýšena na 130 bodů. 

• Vzhledem ke způsobu generování jedinečného tématu z banky úkolů (průřezové téma) oproti 
stávajícím tématům vztaženým vždy k určité podlahové krytině, byla projednána a doporučena 
možná podpůrná opatření při zkoušce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Schvalovatel ZZ podal návrh na zvýraznění názvu (druhu podlahové krytiny) v zadání úkolů.  



• Zástupce jedné zúčastněné školy se přihlásil ke spolupráci formou konzultací a případného 
řešení sporných úkolů.  

• Zveřejnění banky úkolů je plánováno na školní rok 2021/2022 s tím, že v lednu/únoru 2022 půjde 
banka na testování do škol. 

 

Datum: 10. května 2021 

Zapsala: Lenka Bečvářová 


