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Škola: Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou 

 

Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková 

 

Platnost dokumentu: od 14. 10. 2020 

Dodatek k ŠVP pro gymnaziální vzdělávání č. 3 byl projednán a schválen školskou radou 

dne 13. 10. 2020 a zapsán pod čj. GSV/1288/2020. 

V Ledči nad Sázavou, 13. 10. 2020 

 

…………………………………………………….. 

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka školy 

 

 

razítko školy 

Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání – nižší 

stupeň osmiletého gymnázia na základě novely školského zákona, kterým se mění model 

maturitní zkoušky počínaje jarním zkušebním obdobím roku 2021. Bližší podmínky ukončování 

vzdělávání upravuje novela vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění platných dodatků od 14. 10. 2020 

takto: 

 

Kapitola 3. 4 Organizace maturitní zkoušky se nahrazuje následujícím textem: 

 

3. 4 Organizace maturitní zkoušky 

Absolvuje-li žák úspěšně poslední ročník gymnázia, pak je jeho vzdělávání ukončeno maturitní zkouškou. 

Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání 

maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. 
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Žák může konat maturitní zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. Účelem 

maturitní zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených rámcovým a školním vzdělávacím 

programem v příslušném oboru vzdělávání, zejména ověřit úroveň vědomostí, dovedností a postojů 

žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo výkon povolání. Strukturu a obsah maturitní 

zkoušky určuje zákon.  

Maturitní zkouška má dvě části: společnou (státní) a profilovou (školní). 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných zkoušek. Zkoušky se konají v tomto 

vzdělávacím programu formou ústních zkoušek před zkušební maturitní komisí. Žáci, kteří úspěšně 

absolvují mezinárodní jazykovou zkoušku FCE (First Certificate in English) nebo PET (Preliminary English 

Test), mohou požádat o nahrazení profilové zkoušky z anglického jazyka touto zkouškou dle legislativně 

stanovených podmínek. 

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná všechny části maturitní zkoušky. 

Přesné informace o průběhu maturitní zkoušky jsou zveřejněny na webových stránkách školy. 
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