GYMNÁZIUM BRNO, VÍDEŇSKÁ,
příspěvková organizace

DODATEK - ZMĚNA
školního vzdělávacího programu
Gymnázium – programování 6L
(platného od 1. 9. 2017)

1. GYMNÁZIUM – PROGRAMOVÁNÍ 6L
1.1 Vzdělávací program
šestiletý

1.2 Studijní forma vzdělávání
denní forma vzdělávání

1.3 Předkladatel
Název školy: Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
Adresa:
Vídeňská 55/47, Brno, 639 00
IČO:
00558982
Rezortní identifikátor školy: 600013448
IZO:
000558982
Ředitel školy: Mgr. David Andrle
e-mail:
andrle@gvid.cz
Koordinátor pro tvorbu ŠVP: Mgr. Lucie Chromcová
e-mail:
chromcova@gvid.cz
Další kontakty:
telefon: +420 543 421 751
web: www.gvid.cz

1.4 Zřizovatel
Název:
Adresa:
Kontakty:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje
telefon: +420 541 651 111
web: www.kr-jihomoravsky.cz

1.5 Platnost změny od 1. října 2020
Číslo jednací: 1607/2020/GV

Mgr. David Andrle, ředitel školy
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2. Specifikace změn
Z důvodu změny Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G) a na základě
souvisejících právních předpisů se mění část 3.4 kapitoly 3. Charakteristika ŠVP školního
vzdělávacího programu Gymnázium – všeobecné 4L. Tato část se nahrazuje následujícím
textem:

3.4 Organizace maturitní zkoušky
Maturitní zkoušky jsou organizovány podle školského zákona a prováděcí vyhlášky MŠMT
ČR. Žáci skládají maturitní zkoušku ve dvou částech – společné a profilové.
Společná část maturitní zkoušky je organizována podle zadání MŠMT ČR (podrobnosti na
www.cermat.cz). Studiem podle tohoto školního vzdělávacího programu jsou žáci připraveni
vykonat zkoušku z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a matematiky. Počet povinných
a nepovinných zkoušek ve společné části je stanoven platnými právními předpisy, tento počet
je pro každý ročník zveřejněn na www.gvid.cz .
Profilová část maturitní zkoušky je organizována školou a skládá se ze zkoušky z českého
jazyka a literatury konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky, 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 2 povinných zkoušek.
Žák má také možnost konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Zkoušky v profilové části se konají
formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, formou vypracování maturitní práce a
její obhajoby před zkušební maturitní komisí, písemné zkoušky, písemné práce, či praktické
zkoušky, případně kombinací dvou nebo více uvedených forem. Nabídku předmětů pro
povinné a nepovinné zkoušky a formu zkoušek určuje ředitel školy, tyto informace zveřejňuje
na webových stránkách školy www.gvid.cz v termínech stanovených platnými právními
předpisy.
Úspěšným vykonáním obou částí maturitní zkoušky ukončí žák vzdělávání na střední škole a
získá stupeň středního vzdělání s maturitní zkouškou. Získaný stupeň vzdělání je doložen
vysvědčením o maturitní zkoušce, jehož přílohou je také protokol o výsledcích společné části
maturitní zkoušky.
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