47/2005 Sb., výsek z vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách
závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI ABSOLUTORIEM
§7
Absolutorium v konzervatoři
(1) Obhajoba absolventské práce, teoretická zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího
jazyka nebo zkouška z umělecko-pedagogické přípravy 5) se koná v červnu v termínech
stanovených ředitelem školy.
(2) Téma absolventského výkonu a téma absolventské práce stanoví žákovi ředitel školy
nejpozději 6 měsíců před zahájením konání absolutoria v konzervatoři. Absolventskou práci
předá žák ve 3 vyhotoveních nejpozději 1 měsíc před stanoveným termínem obhajoby
vedoucímu absolventské práce.
(3) Absolventský výkon může být individuální nebo skupinový. Absolventský výkon může mít
podobu veřejného vystoupení. Absolventský výkon se může konat nejdříve od 10. února
příslušného školního roku. V den absolventského výkonu se žák neúčastní vyučování.
(4) Pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z umělecko-pedagogické
přípravy a zkoušku z cizího jazyka se stanoví 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma
vylosuje.
(5) Příprava ke každé zkoušce (obhajobě absolventské práce, teoretické zkoušce z odborných
předmětů, zkoušce z cizího jazyka nebo zkoušce z umělecko-pedagogické přípravy) trvá
nejméně 20 minut. Obhajoba absolventské práce, teoretická zkouška z odborných předmětů
nebo zkouška z umělecko-pedagogické přípravy trvá nejdéle 30 minut, zkouška z cizího
jazyka trvá nejdéle 15 minut.
(6) Vzdělává-li se žák v rámci jednoho oboru vzdělání současně ve dvou hlavních oborech,
může konat zkoušku z absolventského výkonu, popřípadě z umělecko-pedagogické přípravy,
z obou těchto hlavních oborů.

§8
Zkušební komise pro absolutorium v konzervatoři
(1) Zkušební komise má stálé členy a další členy. Stálými členy jsou předseda a
místopředseda. Dalšími členy jsou učitel příslušného předmětu, vedoucí absolventské práce,
vedoucí absolventského výkonu, oponent a přísedící.
(2) Předsedu zkušební komise jmenuje krajský úřad nejpozději do 5. února příslušného
školního roku, členy zkušební komise jmenuje ředitel školy nejpozději do 5. února
příslušného školního roku. Jmenování se vztahuje i na náhradní zkoušky a opravné zkoušky.
(3) V případě, že člen zkušební komise nemůže z vážných důvodů dlouhodobě vykonávat
svou funkci, orgán, který ho jmenoval, jej odvolá a jmenuje nového člena komise. V případě
krátkodobé nepřítomnosti předsedy zkušební komise při absolutoriu v konzervatoři jej
zastupuje místopředseda.
§9
Klasifikace a hodnocení absolutoria v konzervatoři
(1) Klasifikace jednotlivých částí absolutoria v konzervatoři se provádí podle následující
stupnice prospěchu:
a) 1 - výborně,
b) 2 - velmi dobře,
c) 3 - dobře,
d) 4 - nevyhověl.
(2) Klasifikaci žáka z jednotlivých zkoušek navrhují jednotliví zkoušející, u absolventského
výkonu vedoucí absolventského výkonu, u absolventské práce vedoucí absolventské práce.
Vedoucí absolventské práce navrhuje klasifikaci na základě písemně zpracovaného
oponentního posudku a průběhu obhajoby absolventské práce.
(3) Do celkového hodnocení absolutoria v konzervatoři se započítává klasifikace ze všech
částí absolutoria v konzervatoři. Celkové hodnocení absolutoria v konzervatoři provádí
zkušební komise podle této stupnice:

a) prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže celkový průměr klasifikace žáka u absolutoria v
konzervatoři není vyšší než 1,5, absolventský výkon je klasifikován stupněm 1 - výborně a žák
nemá v klasifikaci podle odstavce 1 stupeň prospěchu horší než 2 - velmi dobře,
b) prospěl(a), jestliže celkový průměr klasifikace žáka u absolutoria v konzervatoři je vyšší než
1,5 a žák nemá v žádné části absolutoria klasifikaci podle odstavce 1 stupeň prospěchu 4 nevyhověl,
c) neprospěl(a), jestliže žák má v některé části absolutoria klasifikaci podle odstavce 1 stupeň
prospěchu 4 - nevyhověl.
(4) Hodnocení jednotlivých zkoušek se oznámí žákovi v den, ve kterém tyto zkoušky konal.
Celkové hodnocení absolutoria oznámí žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém
žák absolutorium v konzervatoři ukončil.
§ 10
Další podmínky konání absolutoria v konzervatoři
(1) Předměty nebo jiné ucelené části učiva, z nichž ředitel školy stanoví témata pro
absolutorium, jsou stanoveny ve školním vzdělávacím programu.
(2) Ústní zkoušky a obhajoba absolventské práce se konají ve škole, kde se žáci vzdělávali.
(3) Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.
(4) Žáci mohou konat zkoušku z toho cizího jazyka, který se ve škole vyučuje.
(5) Ředitel školy může žákovi, který již dříve získal vyšší odborné vzdělání v konzervatoři,
uznat jednotlivou zkoušku absolutoria, pokud svým obsahem odpovídá zkoušce, kterou by
měl žák konat.
(6) Žákům, kteří úspěšně vykonali absolutorium v konzervatoři, vydá škola nejpozději do 7
dnů od jeho vykonání vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa
konzervatoře s příslušným označením absolventa konzervatoře.

