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Příloha č. 1 (platnost od 1. 9. 2018) 

Klasifikační řád  

Příloha č. 2  

Přijímací řízení (aktualizováno každoročně) 

Příloha č. 3  

Maturitní model 

Příloha č. 4  

1. Integrace obsahů vzdělávacích oborů (oblastí) 

2. Vzdělávací obsah realizovaný mimo vyučovací předměty 

Dodatek č. 1 (změna ŠVP s platností od 1. 9. 2015) 

Změna vzdělávacího obsahu v předmětech: 

Matematika (septima, oktáva, 3. ročník, 4. ročník) 

Fyzikální seminář (septima, oktáva, 3. ročník, 4. ročník) 

Seminář z Anglického jazyka (septima, oktáva, 3. ročník, 4. ročník) 

Dodatek č. 2 (změna ŠVP s platností od 1. 9. 2017) 

1. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (doplnění kapitoly 3.6) 

2. Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných (doplnění kapitoly 3.7) 

3. Změna charakteristiky a vzdělávacího obsahu předmětu Biologický seminář 

4. Změna vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná výchova pro primu až kvartu 

5. Změna vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná výchova pro 1. ročník a kvintu 

Dodatek č. 3 (změna ŠVP s platností od 3. 9. 2018) 

1. Charakteristika a vzdělávací obsah nově zařazeného předmětu Ruský jazyk (nově 

doplněno do ŠVP jako kapitoly č. 5.1.5 a 5.2.5, přečíslování následujících kapitol) 

2. Změna vzdělávacího obsahu předmětu Anglický jazyk pro 1. až 4. ročník čtyřletého 

gymnázia a odpovídající ročníky osmiletého gymnázia  

3. Změna vzdělávacího obsahu předmětu Fyzika pro 1., 2. a 3. ročník čtyřletého gymnázia 

a odpovídající ročníky osmiletého gymnázia  

Dodatek č. 4 (změna ŠVP s platností od 2. 9. 2019) 

1. Změna znění poznámky č. 9 v kapitole 4.2 ŠVP, která se týká volitelných předmětů 

2. Charakteristika a vzdělávací obsah nově zařazeného předmětu Seminář z hudební 

výchovy (nově doplněno do ŠVP jako kapitola č. 5.2.34) 

3. Změna vzdělávacího obsahu předmětu Biologie a geologie pro 2. a 3. ročník čtyřletého 

gymnázia a odpovídající ročníky osmiletého gymnázia a s tím související změna Přílohy 

č. 4 k ŠVP (integrace vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví) 

4. Změna vzdělávacího obsahu v předmětech: 

Tělesná výchova (sexta, septima, 2. ročník, 3. ročník) 
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Společenskovědní seminář (septima, oktáva, 3. ročník, 4. ročník) 

Seminář z informatiky a výpočetní techniky (septima, oktáva, 3. ročník, 4. ročník) 

 

 

 

 


