
Gymnázium, Písek, Komenského 89      dodatky ŠVP 2020 
 
Dodatky pro školní vzdělávací programy jednotlivých typů studia ke dni 30. 9. 2020  
 
Dodatek pro 
 
A) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM A VYŠŠÍ STUPEŇ 
OSMILETÉHO GYMNÁZIA 
 
Platnost od: 1. 10. 2020 
 
1. V části 3.3. Organizace přijímacího řízení a maturitní zkoušky (str. 8) se doplňuje  
 
„Způsob a podmínky ukončování vzdělávání a získání dokladu o dosaženém stupni vzdělání 
stanoví § 77 a následující školského zákona a vyhláška č. 172009 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 nebo tří 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.“ 
 
 
B) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠESTILETÉ STUDIUM  
 
Platnost od: 1. 10. 2020 
 
1. V části 3.3. Organizace přijímacího řízení a maturitní zkoušky (str. 8) se doplňuje  
 
„Způsob a podmínky ukončování vzdělávání a získání dokladu o dosaženém stupni vzdělání 
stanoví § 77 a následující školského zákona a vyhláška č. 172009 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 nebo tří 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.“ 
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