
Klauzurní práce pro 1. – 3. ročníky 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a rozvolňování opatření z MŠMT se budou 

konat klauzurní práce prvního, druhého a třetího ročníku. Některá opatření a hygienická 

pravidla zůstávají, ale nebudou překážkou k vykonání klauzurních prací. Organizace 

klauzurních prací je v kompetenci vedoucích oborů. Z důvodů zdravotně ohrožených skupin 

žáků budou vypsány dva termíny klauzurních prací. První termín je pro zdravotně způsobilé  

a žáky, kteří nepatří do ohrožených skupin. Druhý termín bude v měsíci září, pro ostatní žáky. 

Klauzurní práce patří mezi komisionální zkoušky, vykonání zkoušky je povinné a výsledky 

budou zahrnuty do klasifikace z hlavního předmětu. V případě nevykonání klauzurní práce 

z některých výše uvedených důvodů, bude vypsán náhradní termín pro vykonání klauzury. 

Zadání klauzurních prací pro první termín bude zveřejněno 12. června 2020. Zadání 

klauzurních prací pro druhý termín bude vyvěšeno 4. září. Dozory u klauzurních prací v prvním 

termínu budou probíhat v souběhu s maturitní zkouškou, bude nutné pečlivě sledovat rozpisy  

a náhradní rozvrhy. 

 

1. termín klauzurní práce – 15. 6. 2020 až 19. 6. 2020 

Klauzurní práce budou každý den do páté vyučovací hodiny, aby se mohla personálně 

zabezpečit maturitní část. V pátek bude výuka do čtvrté vyučovací hodiny. Hodnocení klauzur 

bude probíhat 22. 6. 2020 od 8:00 hodin. Rozpis klauzurních prací připraví F. Postl ve 

spolupráci s J. Kubešem. 

 

2. termín klauzurní práce – 7. 9. 2020 až 11. 9. 2020 

 

Klauzurní práce budou každý den do páté vyučovací hodiny, aby se respektovala časová dotace 

prvního termínu. V pátek bude výuka do čtvrté vyučovací hodiny. Po páté resp. čtvrté 

vyučovací hodině se žák účastní odborných praxí dle příslušných oborů. Hodnocení klauzur 

bude probíhat 8. 9. 2020 od 8:00 hodin. Rozpis klauzurních prací připraví F. Postl ve spolupráci 

s J. Kubešem. 

 

Martin Busta      27. 5. 2020 v Českém Krumlově 

ředitel školy 

 

SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově 

 


