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1) Z důvodu lepšího rozložení učebních předmětů a v souvislosti se zaváděním
výstupů projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů“ do praxe došlo
počínaje školním rokem 2014/15 ke změně rozložení učebního plánu.
Předmět výchova ke zdraví byl nově začleněn do učebního plánu osmého ročníku
(oktávy). Vzdělávací obsah předmětu se nemění.
Tato změna bude zahrnuta přímo do revidovaného ŠVP ve školním roce 2015/16,
nyní je zatím řešena formou dodatku k ŠVP.
2) Počínaje školním rokem 2014/15 dochází k dílčím změnám v organizaci
profilové maturity z anglického jazyka a estetiky (výtvarný obor):
Anglický jazyk (str. 49-50) – úprava znění

Charakter profilové maturitní zkoušky
Maturitní zkouška se skládá z části společné (garantované MŠMT) a části profilové
garantované školou). Maturitní zkouška ve společné části je volitelná, je
koncipována jako komplexní (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška).
Profilová maturitní zkouška je volitelná a skládá se z kombinace dvou forem,
písemné a ústní. V konečném celkovém hodnocení má písemná část váhu 30% 50% a
ústní váhu 70% 50%. Písemná část je obdobou gramatické zkoušky „English In
Use“ na úrovni CAE a ústní probíhá dle obdobného zadání (diskuzí) na komplexní
témata. K úspěšnému složení zkoušky musí maturanti prokázat znalosti a
dovednosti na úrovni C1.
Estetika – výtvarná výchova (str. 186) – úprava znění

Charakter profilové maturitní zkoušky
Maturitní zkouška z předmětu Výtvarná výchova ověřuje individuální výtvarné
(tvůrčí a technické) schopnosti žáka a teoretickou znalost výtvarné kultury
(problematiku a dění současné umělecké scény na pozadí umělecké tradice),
vhodná je proto účast na seminářích s teoretickým i praktickým zaměřením.
Východiskem hodnocení v maturitní zkoušce je prezentace a kultivovaná, věcná
a do širších kulturních souvislostí zasazená obhajoba vlastní výtvarné maturitní
práce a přednes znalostí a zralých úvah o tématech obsažených v maturitních
okruzích.
Maturitní zkouška se skládá z části společné (garantované MŠMT) a části profilové
(garantované školou).
Profilová maturitní zkouška je volitelná a je složena z kombinace dvou forem
zkoušky – ústní před komisí (je zaměřená především na dějiny výtvarného umění) a
obhajoby maturitní práce. V konečném celkovém hodnocení má ústní část váhu 50%
a obhajoba maturitní práce taktéž 50%.

