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V Plané dne 28. 8. 2020

…………………………………
Mgr. Josef Mára
ředitel školy

Tímto dokladem se upravuje školní vzdělávací program SŠŽ a ZŠ Planá ve znění platných
dodatků takto:

2. 3. Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a
kvalifikace
Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Její obsah a organizace se řídí platnými předpisy.
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.
Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího
jazyka, nebo matematiky. Od školního roku 2020/2021 se zkoušky konají pouze formou
didaktického testu.
Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si
nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující. Všechny povinné i
nepovinné zkoušky společné části jsou koncipovány v souladu s platnými katalogy
požadavků.
Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy
uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše
dvakrát z každé zkoušky. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se
neopravují.
Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné
části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek
vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.
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.
Profilová část maturitní zkoušky ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání se skládá:
z praktické zkoušky z účetnictví – koná se písemnou formou a z ústní zkoušky z odborných
předmětů (odborné předměty zahrnují předměty: podniková ekonomika, marketing
a mamagement, právo a účetnictví)

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní
zkoušky.
K dokladům o ukončení studia je žákům vydán i Europass (v českém a cizím jazyce), což je
první evropský doklad o vzdělání držitele, jeho kompetencích, pracovních zkušenostech a
jeho vzdělávací cestě. Tento dokument je uznáván ve všech zemích EU.
Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi
ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů na vyšších odborných
školách nebo vysokých školách.

