
Dodatek č. 2 k ŠVP PODNIKÁNÍ 2017  
 

Název a adresa školy: Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2  

IZO: 000549185  

IČ: 00549185 

 

Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 

právní forma: kraj 
 

Název školního vzdělávacího programu: PODNIKÁNÍ 

Kód a název oboru vzdělání:   64 - 41- L/51  PODNIKÁNÍ 

 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělání:  2 roky, denní forma vzdělání 

 

Platnost ŠVP: od 1. září 2017 počínaje 1. ročníkem 
 

Ředitel: Ing. Ivo Krajíček 

 

Tímto dodatkem se upravuje ŠVP Podnikání o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika 

zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Matematika je zkušebním předmětem společné 

části maturitní zkoušky pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání s maturitní 

zkouškou po 30. září 2021. Matematické vzdělávání žáků v ŠVP PODNIKÁNÍ je v souladu s „Opatřením 

č.7 ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů 

středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání L5, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 

445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č.71/2017 Sb.“, které nabývá účinnosti dnem 1.září 2019, počínaje 

1. ročníkem vzdělávání.  

 

 

Tímto dodatkem se upravuje ŠVP Podnikání, část „Maturitní zkouška“ takto: 

 

Maturitní zkouška 

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

a příslušným prováděcím právním předpisem.  

Maturitní zkouška se skládá z části společné a části profilové. 

 

Společná část maturitní zkoušky  

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou: 

a) český jazyk a literatura 

b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem;  

žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem 

c) matematika 

 

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a 

matematiky. 

 

Zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a zkouška ze zkušebního předmětu cizí jazyk se 

skládá z dílčích zkoušek konaných: 

– formou didaktického testu 

– formou písemné práce 

– ústní formou před zkušební maturitní komisí 

 



Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2018, počínaje 1. ročníkem vzdělávání.  
 

 

 

 

Platnost dodatku č.2  k ŠVP Podnikání 2017 - od 1. září 2019.  

V Praze dne 30. 8. 2018                                                                                                                        

 

Podpis ředitele: …………………………..         Razítko školy:……………………………… 

 

 


