Název školního vzdělávacího programu:
Kód a název oboru vzdělání:
Stupeň poskytovaného vzdělávání:
Délka a forma studia:
Platnost vzdělávacího programu:

Podnikání v gastronomii
64-41—L/51 Podnikání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
tříleté dálkové studium
od 1. 9. 2020 počínaje prvním ročníkem

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.
Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 – Braník

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu
programu
Podnikání v gastronomii
Č.j. SSGH-ŠVP-6/2020 ze dne 29.7.2020

Platnost dodatku k ŠVP: od 1. 10. 2020

Č.j. SSGH-ŠVP-29/2020
V Praze dne 15.9.2020

Záznam o vydání a projednání
dodatku k ŠVP
Název ŠVP:
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Číslo jednací ŠVP:

Podnikání v gastronomii
64-41-L/51 Podnikání
dálková forma vzdělávání
SSGH-ŠVP-6/2020

Vydal ředitel školy dne: 15.9.2020
Účinnost od: 1.10.2020

Projednáno se školskou radou dne:
Vyjádření školské rady:

Projednáno na pedagogické radě dne:

Vloženo do řízené ISO dokumentace dne:
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V návaznosti na účinnost zákona č. 284/2020 Sb., který mění § 78, § 79 a násl. zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů, upravuji školní vzdělávací program, a to v jeho kapitole č. 4.7
Maturitní zkouška, kterou tímto ruším a nahrazuji tímto novým zněním:

3.7

Maturitní zkouška

Vzdělání se ukončuje maturitní zkouškou. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí platnými
právními předpisy účinnými v době jejího konání. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je
vysvědčení o maturitní zkoušce.
3.7.1 Volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky
V souladu s platným Školským zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů již není
v kompetenci ředitele školy stanovovat volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky.
Dřívější § 78 odst. 6 byl ze Školského zákona vypuštěn.
Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné části maturitní
zkoušky, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky
pro příslušný zkušební předmět.

3.7.2 Charakteristika obsahu a formy profilové části maturitní zkoušky
Profilová část maturitní zkoušky se skládá z těchto zkoušek:
- zkoušky z českého jazyka a literatury, která má formu: písemné práce a ústní zkoušky před
zkušební maturitní komisí
- pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, pak ze zkoušky z tohoto
cizího jazyka, která má formu: písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
- z dalších 2 povinných zkoušek z odborných předmětů
1) Název zkoušky: Ekonomika a podnikání
Forma zkoušky: písemná zkouška
Obsah zkoušky: učivo předmětů Ekonomika podniku, Účetnictví, Marketing,
Management
2) Název zkoušky: Chod podniku v praxi
Forma zkoušky: vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní
komisí
Obsah zkoušky: Chod podniku, Učební praxe a Odborná praxe

Žák si může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky vybrat nejvýše 2 nepovinné
zkoušky z nabídky předmětů stanovené ředitelem školy pro daný zkušební rok.
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