ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V OBORU VZDĚLÁNÍ
66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE

Závěry porady zástupců škol CZVV
Porada se uskutečnila z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) elektronickou formou přes
Teams dne 6. října 2021.
Zúčastnili se jí zástupci 16 škol z 29 škol – přehled je uveden na konci zápisu. Na poradu byly pozvány
všechny školy, které mají žáky v uvedeném oboru vzdělání. Seznam účastníků je uveden v příloze
zápisu.

Účastníci za CZVV – oddělení závěrečné zkoušky:
Romana Maršálová, editorka jednotného zadání, marsalovar@cermat.cz
Hana Hušáková, vedoucí oddělení, gestor ZZ, husakovah@cermat.cz
Dana Kočková, metodička ZZ, kockovad@cermat.cz

Závěry porady:
Písemná zkouška – banka úkolů
Účastníkům porady byla prezentována současná podoba banky úkolů a objasněn návrh SŠ prof. Zdeňka
Matějčka Ostrava-Poruba na využití možnosti výběru sortimentu nepotravinářského zboží pro
generování témat školou. V následující diskuzi projevili někteří účastníci obavu z toho, že by tím mohlo
dojít k přílišné redukci ZZ a její devalvaci. Bylo proto vysvětleno, že každá škola si bude sama
rozhodovat o tom, jak pro žáky nastaví generování obsahu témat v oblasti Zbožíznalství II. V praktické
a ústní zkoušce je pak sortiment nepotravinářského zboží zařazen v plném rozsahu.
Po tomto objasnění se všichni účastníci formou hlasování shodli na tom, že umožnění výběru
sortimentu nepotravinářského zboží v písemné zkoušce školou je žádoucí.
Při prohlídce banky úkolů se projevily další dvě skutečnosti, o kterých účastníci jednali:
•
•

V bance úkolů chybí skupina nepotravinářského zboží zaměřená na elektrotechnické zboží zboží.
V některých skupinách úkolů jsou zařazeny názorné fotografie produktů a v některých ne.

Proto bude banka zkontrolována a upravena i z těchto dvou hledisek.
Podoba oblasti Zbožíznalství II (20 bodů) bude ve školním roce 2021/2022 následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obuv, kožená galanterie
Textilní a oděvní zboží
Domácí potřeby (železářství, sklo a porcelán, potřeby pro chovatele a pěstitele)
Drobné zboží (papírnictví, hračky, sport, bižuterie)
Drogistické zboží
Elektrotechnické zboží
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Revizi provedou:
•

SŠ prof. Zdeňka Matějčka
Ostrava-Poruba

(je možno částečně využít zpracování
elektro zboží z ústní zkoušky)

Mgr. Marie Kratochvílová
•
Naděžda Světlíková

Dopracování oblasti
elektrotechnické zboží

SŠ prof. Zdeňka Matějčka
Kontrola úkolů a zpracování
fotografií (tam, kde chybí a měly by být) Ostrava-Poruba

Termíny:
Revize banky úkolů v uvedených oblastech: do 30. 1. 2022
S autorkami budou uzavřeny DPP.
13. 10. 2021
Zapsala: Romana Maršálová
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Seznam účastníků – zástupci škol:
Příjmení

Škola

Email

Mgr. Lenka Orálková

OU a PrŠ Mohelnice

lenka.oralkova@ouaprsmohelnice.cz

Yveta Horčičková

OU Chroustovice Zámek 1

yhorcickova@chroustovice.cz

Mgr. Jana Cindler

OU Kelč

jana.cindler@oukelc.cz

Mgr. Josef Straka

OU Kelč

josef.straka@oukelc.cz

Ing. Nora Hlaváčová

SOU Lišov

nhlavacova@sou-lisov.cz

Eva Sommerová

SŠŘ Kunice

eva.sommerova@ssrkunice.cz

Ing. Miroslava Herynková

SŠ obchodu a řemesel a ZŠ Ústí nad
Labem

herynkova@obchodniskola.cz

Hejduková Ivana

Nové Město nad Metují-Opočno

ivana.hejdukova@skolynome.cz

Eva Lehotská

SŠ technická, gastronomie a automobilní
lehotska@tgacv.cz
Chomutov

Ilona Hudecová

OU a ZŠ Křenovice

hudecova@oukrenovice.cz

Mgr. Jarmila Plesníková

OU a ZŠ Křenovice

plesnikova@oukrenovice.cz

Mgr. Ivana Krohová

Odborná škola výroby a služeb Plzeň

ivana.krohova@osvsplzen.cz

Markéta Plešincová

Odborná škola výroby a služeb Plzeň

marketa.plesincova@osvsplzen.cz

Mgr. Marcela Kirmanová

OU a PrŠ Hlučín

marcela.kirmanova@ouhlucin.cz

Mgr. Jana Matoušková

OU a ZŠ Holešov

matouskova@ouholesov.cz

Mgr. Marie Kratochvilová
Naděžda Světlíková

SŠ prof. Zdeňka Matějčka OstravaPoruba
SŠ prof. Zdeňka Matějčka OstravaPoruba

marie.kratochvilova@skolspec.cz
nadezda.svetlikova@skolspec.cz

Mgr. Vladimíra Staniková

SŠ a ZŠ Havířov-Šumbark

stanikova@ssazs-havirov.cz

Ing. Kamila Rybínová

SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most

kamila.rybinova@spsasosgsmost.cz

Věra Bozděchová

SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most

vera.bozdechova@spsasosgsmost.cz

Mgr. Lada Rašková

SŠ gastronomie a obchodu Zlín

raskova@gaozl.cz
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