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Název dokumentu: Ukončování studia – organizace maturitní zkoušky 
– profilová část maturitní zkoušky 

Druh dokumentu: Dodatek Školního vzdělávacího programu 

1. Charakteristika dokumentu  

Tento dokument je dodatkem všech aktuálně platných Školních vzdělávacích programů 
pro gymnaziální vzdělávání Gymnázia Brno, Slovanské náměstí, příspěvkové 

organizace. Dodatkem se uvádí obsah školních vzdělávacích programů do souladu 
s Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy (č. j. MSMT-34116/2020-1), 
kterým se mění rámcové vzdělávací programy v oblasti ukončování studia. Dodatek 
nemění vzdělávací cestu žáků. 

2. Škola 

Název a adresa školy: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace 

Slovanské nám. 7, 612 00 Brno 

IČO: 00559016 

Rezortní identifikátor školy: 600013472 

IZO: 000559016 

Ředitel školy:  Mgr. Dalibor Kott  

 e-mail: red@gymnaslo.cz 

Koordinátor tvorby ŠVP: RNDr. Bc. Miroslav Hruška 

e-mail: hruska@gymnaslo.cz 

Kontakty:  telefon: 541 321 317 

 fax: 549 257 709 

 e-mail: red@gymnaslo.cz 

 web: www.gymnaslo.cz 

3. Vzdělávací programy 

Čtyřletý vzdělávací program  
Šestiletý vzdělávací program 

4. Zřizovatel: Jihomoravský kraj 

Adresa:  Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

Kontakty: Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

telefon:  541 651 111 

fax:  541 653 439 

e-mail: slobodnikova.hana@kr-jihomoravsky.cz 

 

Platnost dokumentu: od 1. října 2020   

 

 Mgr. Dalibor Kott  

 ředitel školy 
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Dodatek nahrazuje v kapitole  

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 

v části Ukončování studia – organizace maturitní zkoušky  

původní text odstavce  Profilová část maturitní zkoušky 

následujícím textem: 

„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. 

Ředitel školy stanoví rovněž omezení s ohledem na volbu zkoušek společné části, 

dále formu zkoušek a maturitní témata.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


