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Číslo jednací Dodatku č. 5: GYTO 3605/2020 

 

 

Dodatek č. 5  
Školního vzdělávacího programu č. j. 2897/2009 

 ve znění Dodatku č. 1, č. j. GYTO 2173/2016, 

Dodatku č. 2, č. j. GYTO 2740/2018, 

Dodatku č. 3, č. j. GYTO 3629/2019, 

a Dodatku č. 4, č. j. GYTO 3350/2020 

 

 

 

Úprava způsobu a podmínek ukončování vzdělávání 

 

 

Obor vzdělávání:  
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté gymnázium) 

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté gymnázium) 

 
 

 

 

 

Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc 
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1. Identifikační údaje  

1.1. Název ŠVP 

Dodatek č. 5, zpracovaný pod č. j. GYTO 3605/2020, Úprava způsobu a podmínek ukončování vzdělávání Školního 
vzdělávacího programu č. j. 2897/2009 ve znění Dodatku č. 1, č. j. GYTO 2173/2016, Dodatku č. 2, č. j. GYTO 
2740/2018, Dodatku č. 3, č. j. GYTO 3629/2019 a Dodatku č. 4, č. j. 3350/2020.  

 

Dodatek č. 5 byl zpracován v souladu s dokumentem „Rámcový vzdělávací program pro gymnázia“ (RVP G) a 
Opatřením ministra školství mládeže a tělovýchovy ze dne 8. září 2020, č.j. MŠMT-34116/2020-1, kterým se mění 
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. 

 

1.2. Obor vzdělání 

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté gymnázium) 

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté gymnázium) 

 

1.3. Forma vzdělání 

Denní forma vzdělání 

 

1.4. Předkladatel 

Gymnázium, IZO: 000 601 799 

Právnická osoba: Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 

Identifikátor právnické osoby: 600 016 927 

IČ: 00 601 799 

Právní forma: příspěvková organizace 

Adresa: Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45/314, 779 00 Olomouc 

Zástupce statutárního orgánu: PhDr. Karel Goš, ředitel gymnázia 

Kontakty: 

Telefon: 585 711 111 

e-mail: mailbox@gytool.cz 

Internetová adresa: www.gytool.cz 

 

1.5. Zřizovatel školy 

Olomoucký kraj 

Sídlo: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc  

Kontakty:  

Telefon: 585 508 111 

Internetová adresa: www.kr-olomoucky.cz 

 

1.6. Zdůvodnění vydání dodatku 

Dodatek č. 5, zpracovaný pod č. j. GYTO 3605/2020, Úprava způsobu a podmínek ukončování vzdělávání Školního 
vzdělávacího programu č. j. 897/2009 ve znění Dodatku č. 1, č. j. GYTO 2173/2016, Dodatku č. 2, č. j. GYTO 
2740/2018, Dodatku č. 3, č. j. GYTO 3629/2019 a Dodatku č. 4, č. j. 3350/2020 upravuje v souladu s Opatřením 
ministra školství mládeže a tělovýchovy č. j. MŠMT-34116/2020-1, kterým se mění způsob, podmínky ukončování 
vzdělávání a získání dokladu o dosaženém stupni vzdělání.  

mailto:mailbox@gytool.cz
http://www.gytool.cz/
http://www.kr-olomoucky.cz/
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1.7. Platnost dokumentu 

Dodatek č. 5, zpracovaný pod č. j. GYTO 3605/2020, Úprava způsobu a podmínek ukončování vzdělávání Školního 
vzdělávacího programu č. j. 2897/2009 ve znění Dodatku č. 1, č. j. GYTO 2173/2016, Dodatku č. 2, č. j. GYTO 
2740/2018, Dodatku č. 3, č. j. GYTO 3629/2019 a Dodatku č. 4, č. j. 3350/2020 nabývá účinnosti dnem 1. 10. 
2020. 
 
  

V Olomouci dne 25. 9. 2020. 

 

 

 

 

Č. j.: GYTO 3605/2020                                  

 

 

 

 

 

              
            
      L. S.             

 

 

 

…..…………………………………………. 
   PhDr. Karel Goš, ředitel školy 
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2. Úprava způsobu a podmínek ukončování vzdělávání 

Podobu maturitní zkoušky určuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., 
vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky     
č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 311/2016 Sb. o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, 
Opatření ministra školství mládeže a tělovýchovy ze dne 8. září 2020 č.j. MŠMT-34116/2020-1, kterým se mění 
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia způsob, podmínky ukončování vzdělávání a získání dokladu                                   
o dosaženém stupni vzdělání.  

 

Podoba maturitní zkoušky je shodná pro obory vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté gymnázium) a                       
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté gymnázium). Maturitní zkoušky na oborech vzdělání 79-41-K/81 a 79-41-K/41 
se skládají ze dvou částí - společné a profilové. Podmínkou úspěšného vykonání zkoušky je úspěšné vykonání 
obou částí maturitní zkoušky. 

 

Aktuální informace o maturitních zkouškách jsou zveřejňovány na webových stránkách školy. 

 

 

2.1 Společná část maturitní zkoušky 

 

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika. Cizí 
jazyk si žák volí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem. Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, 
který je vyučován ve škole, jíž je žákem. Při volbě cizího jazyka žák vybírá z nabídky jazyků: anglický jazyk, německý 
jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk.  

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si 
žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů: matematika nebo cizí jazyk. Zkoušku ze 
zkušebního předmětu cizí jazyk lze konat z anglického francouzského jazyka, německého jazyka, španělského 
jazyka, ruského jazyka. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. 
Didaktickým testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem 
a podle kritérií stanovených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. 

Žák může ve společné části dále konat až dvě nepovinné zkoušky ze zkušebních předmětů matematika, cizí jazyk 
a dále ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující. Zkoušku ze zkušebního předmětu cizí jazyk lze konat 
z anglického francouzského jazyka, německého jazyka, španělského jazyka, ruského jazyka. 

 

 

 

2.2 Profilová část maturitní zkoušky  

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné 
části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších 2 povinných zkoušek, resp.                  
3 povinných zkoušek, pokud si žák ve společné části zvolil matematiku.  

 

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou 
ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Zkoušku ze zkušebního předmětu cizí jazyk lze konat z anglického, 
francouzského jazyka, německého jazyka, španělského jazyka, ruského jazyka a koná se formou písemné práce a 
formou ústní zkoušky před maturitní komisí i v tom případě, že tento zkušební předmět byl zvolen žákem jen 
v profilové části. 
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Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle 
rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své 
rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to 
nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Tato nabídka zahrnuje nabídku 
těchto povinných zkoušek, jejichž obsah je v souladu s učebními osnovami povinných vyučovacích předmětů a 
volitelných vzdělávacích aktivit vymezených ve školním vzdělávacím programu a které jsou na škole v oborech 
vzdělání 79-41-K/81 a 79-41-K/41 vyučovány nejméně 144 hodin. Nabídka zpravidla zahrnuje tyto zkušební 
předměty: matematika, cizí jazyk (zkoušku ze zkušebního předmětu cizí jazyk lze konat z anglického, 
francouzského jazyka, německého jazyka, španělského jazyka, ruského jazyka a koná se formou písemné práce a 
formou ústní zkoušky před maturitní komisí) kromě cizího jazyka, který si zvolil ve státní části a z něhož koná 
písemnou práci a ústní zkoušku v profilové části), fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis, informatika a 
výpočetní technika, základy společenských věd, hudební výchova, výtvarná výchova. Mimo zkušební předmět 

matematika ostatní zkoušky probíhají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

 

Žák může konat až dvě nepovinné zkoušky z nabídky předmětů stanovených ředitelem školy: u zkušebního 

předmětu cizí jazyk lze konat zkoušku z francouzského jazyka, německého jazyka, španělského jazyka, 
ruského jazyka a zkouška ze zkušebního předmětu cizí jazyk se koná vždy formou písemné práce a formou ústní 

zkoušky před zkušební maturitní komisí ve smyslu platných právním předpisů, dále ze zkušebních předmětů 
základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika a výpočetní 
technika, hudební výchova, výtvarná výchova, deskriptivní geometrie. Nepovinné profilové zkoušky z uvedených 

předmětů se konají formou ústní zkoušky (mimo zkušebního předmětu cizí jazyk) před zkušební maturitní 

komisí. 

 

Hlavním účelem nepovinné zkoušky ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující je zvýšení celkové úrovně 
matematické gramotnosti žáků středních škol. Primárním cílem pokusného ověřování je připravit kvalitní 
výběrovou zkoušku ze středoškolského učiva matematiky, která bude schopna ověřit takové dovednosti a 
vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, 
ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných 
profesí. Zkoušku matematika rozšiřující mohou dobrovolně konat žáci posledních ročníků středního vzdělávání, 
kteří v daném školním roce zároveň podali přihlášku k maturitní zkoušce. Zkouška se koná formou didaktického 
testu, který připravuje, zadává a vyhodnocuje Centrum pro ověřování výsledků vzdělávání.  

Některé vzdělávací instituce terciárního vzdělávání mohou výsledky zkoušky matematika rozšiřující stanovit jako 
kritérium přijímacího řízení nebo jejich motivačních stipendijních programů. 

 

Termín pro podávání přihlášek, časový rozvrh didaktických testů a písemných zkoušek (jednotné zkušební 
schéma) ve společné části stanoví vyhláška. Termíny ústních zkoušek společné části a termíny povinných a 
nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


