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DODATEK č. 1
ke školním vzdělávacím programům pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou

18-20-M/01 informační technologie (elektronické počítačové systémy)
18-20-M/01 informační technologie (informační technologie a management)
26-41-M/01 elektrotechnika (slaboproudá elektrotechnika)
23-41-M/01 strojírenství (strojírenství – počítačová grafika)
kód a název oboru vzdělání

dosažený stupeň vzdělání

střední vzdělání s maturitní zkouškou

forma vzdělávání

délka vzdělávání

denní

čtyřleté

účinnost dodatku

1. října 2020

schváleno ředitelem školy dne

22. 9. 2020

Ing. Vladislav Sauer, ředitel školy

Školní vzdělávací program, dodatek č. 1

SPŠ Trutnov, Školní 101

Tento dodatek upravuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v aktuálním znění od 1. 10. 2020 platné
verze školních vzdělávacích programů v kapitole 2.9. Obsah, forma a organizace maturitní zkoušky.
Dotčené verze školních vzdělávacích programů
Název ŠVP
elektronické počítačové systémy
elektronické počítačové systémy
informační technologie a management
informační technologie a management
slaboproudá elektrotechnika
slaboproudá elektrotechnika
strojírenství – počítačová grafika
strojírenství – počítačová grafika

Účinnost ŠVP od
1. 9. 2013
1. 9. 2018
1. 9. 2016
1. 9. 2018
1. 9. 2013
1. 9. 2018
1. 9. 2009
1. 9. 2018

2.9. Obsah, forma a organizace maturitní zkoušky
Podmínky ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou řeší vyhláška č. 177/2009
Sb. v platném znění.
• Škola připravuje žáky ke zkouškám společné části maturitní zkoušky dle školského zákona.
• 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 tří povinných zkoušek.
• Mezi tři povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky patří praktická zkouška z odborných předmětů (předměty, forma a rozsah dle platné verze ŠVP pro daný obor) a dvě ústních zkoušky z odborných předmětů (předměty dle platné verze ŠVP pro daný obor). Ústní zkouška probíhá po dobu
15 minut navazujících na 15 minut písemné přípravy.
• Nepovinnou profilovou maturitní zkoušku je možné vykonat ústní formou z předmětů dle platného
ŠVP pro daný obor.

2

