
  

Střední škola Gemini Brno, příspěvková organizace 

 

Ředitel Střední školy Gemini Brno, příspěvková organizace, tímto v souladu s § 74 odst. 3 zákona 

561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 

školský zákon, 

 

stanovuje 

 

téma, obsah, formu, pojetí a termíny závěrečných zkoušek pro 
 

Školní rok: 2021/2022 

Obor vzdělání: Prodavač 66-51-H/01 

Název ŠVP: Prodavač a výrobce lahůdek 

 

I. 

Písemná zkouška 

Ředitel Střední školy Gemini Brno, příspěvková organizace, tímto v souladu s novelou 

vyhlášky č. 47/2005 sb. a zkušební dokumentací k jednotným zadáním stanovuje, že se 

písemná zkouška bude konat písemnou formou (tj. na papíře). 

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání pro šk. rok 2021/2022 

Forma, pojetí a téma: Ředitel školy stanovil, ţe se písemná zkouška bude ve šk. roce 

2021/2022 konat písemnou formou z vygenerovaných témat. 

Obsah: Obchodní provoz, administrativa prodejny, ekonomika, daňová evidence, obchodní 

počty, zboţíznalství. 

Hodnocení:  Hodnocení a klasifikaci písemné zkoušky provádí škola v souladu s pravidly, 

která jsou součástí jednotného zadání. 

Termín konání: 1. června 2022 

 

 

 

 



II. 

 Praktická zkouška z odborného výcviku 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání pro šk. rok 2021/2022 

Forma, pojetí a téma: Praktická zkouška z odborného výcviku je soubornou zkouškou. 

Ředitel školy vybral jedno téma z jednotného zadání pro šk. rok 2021/2022.  

Obsah: Technika prodeje, lahůdkářské dovednosti. 

Hodnocení: Hodnocení a klasifikaci praktické zkoušky provádí škola v souladu s pravidly, 

která jsou součástí jednotného zadání. 

 

Termín konání: 2. - 8. června 2022 

 

III. 

Ústní zkouška 

Forma, pojetí a téma: Ředitel školy vybral celkem 25 témat. Ţák si z celkového počtu losuje 

jedno téma. 

Obsah: Ekonomika, obchodní provoz, zboţíznalství, úvod do světa práce. 

Hodnocení: Hodnocení a klasifikaci praktické zkoušky provádí škola v souladu s pravidly, 

která jsou součástí jednotného zadání. 

 

Termín konání: 13. června 2022 

 

Další náležitosti závěrečných zkoušek jsou stanoveny v § 72-76 zákona 561/2004 Sb.,             

v platném znění, zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, a ve vyhlášce 47/2005 Sb., v platném znění, vyhláška o ukončování vzdělávání ve 

středních školách závěrečnou zkouškou. 

 

 

V Brně: 4. 3. 2022                                                      ………………………………………. 

                                                                                      Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA,LL. M 
                                                                                                          ředitel školy 


