Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
Dodatek č. 1 k ŠVP pro čtyřleté gymnázium
Vnitřní předpis gymnázia č.j.: Gymoza 677-2/2020
V Pardubicích 30. 9. 2020

Dodatek k ŠVP č. 1
Název školního vzdělávacího programu: ŠVP pro čtyřleté gymnázium
Škola: Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
Ředitel školy: Mgr. Marek Výborný
Koordinátor (ka) ŠVP: Mgr. Soňa Chalupová, Mgr. Martin Sochor
Platnost dodatku: od 1. 10. 2020
Dodatkem č. 1 se upravuje školní vzdělávací program Gymnázia, obsah části Organizace
maturitní zkoušky se nahrazuje textem:
„Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část
maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část
skládá.
Způsob a podmínky ukončování vzdělávání a získání dokladu o dosaženém stupni vzdělání
stanoví § 77 a následující školského zákona a vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění
pozdějších předpisů. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka
a literatury konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího
jazyka konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných
zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších dvou povinných
zkoušek. Ředitel školy určí nabídku těchto povinných zkoušek, jejichž obsah je v souladu s
učebními osnovami povinných vyučovacích předmětů a volitelných vzdělávacích aktivit
vymezených ve školním vzdělávacím programu.
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření
školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení
podmínek pro konání společné i profilové části maturitní zkoušky dle platných prováděcích
předpisů.“
V návaznosti na Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (obory vzdělání 79-41-K/41) vyhlášené MŠMT
dne 8. září 2020 pod. č. j. MSMT-34116/2020-1.
Dodatek č. 1 k ŠVP č. j. Gymoza 677-2/2020 byl schválen pedagogickou radou dne 30. 9. 2020.
Dodatek č. 1 k ŠVP č. j. Gymoza 677-2/2020 byl projednán školskou radou dne 30. 9. 2020.
V Pardubicích dne 30. 9. 2020

……………………………………………………..
Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy
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