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NABÝVÁ ÚČINNOSTI OD 1.10.2020

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE TŘINEC
TŘINEC

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název a adresa školy:

TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o.
Beskydská 1140
739 61 TŘINEC

Zřizovatel:

Bc. Magdalena Raszková, r.č. 795511/4959
Sadová 149
739 61 TŘINEC

Název ŠVP:

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE TŘINEC

Kód a název oboru vzdělání:

18-20-M/01 Informační technologie

Stupeň poskytovaného vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka vzdělávání:

4 roky, denní studium

Platnost ŠVP:

od 1. září 2018, počínaje 1. ročníkem

Tento dodatek byl zpracován na základě novely školského zákona č. 284/2020 Sb., která
nabude účinnosti od 1.10.2020.
Změna ve způsobu ukončení vzdělávání, která se týká kapitoly Charakteristika ŠVP bodu 6 na
straně 12.
6) Způsob ukončování vzdělávání a certifikace a možnosti dalšího vzdělávání
Čtyřletý obor vzdělání Informační technologie, ŠVP: Informační technologie Třinec se
ukončuje maturitní zkouškou. Maturitní zkouška se opírá o platnou legislativu. Konání
maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.
Certifikátem je vysvědčení o maturitní zkoušce.
Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák
uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.
Obsah a forma, termíny a kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky jsou stanoveny
školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.
Společná část maturitní zkoušky
Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.
Povinnými zkušebními předměty společné části maturity jsou:
• český jazyk a literatura
• cizí jazyk nebo matematika
V rámci společné části maturity může žák dále konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky
z těchto předmětů a to dle platných předpisů:
• matematika
• cizí jazyk
Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož konal povinnou
zkoušku.
Profilová část maturitní zkoušky
Do profilové části maturitní zkoušky byly doplněny:
- zkouška z českého jazyka a literatury konaná formou písemné práce a ústní zkoušky
- zkouška z cizího jazyka konaná formou písemné práce a ústní zkoušky, pokud si ji žák
zvolil ve společné části maturitní zkoušky
Profilová část dále obsahuje praktickou zkoušku a dvě ústní zkoušky. Ústní zkoušky se konají
z předmětů Software, Hardware.
Maturanti si mohou v profilové části zvolit nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky stanovené
ředitelem.

Platnost dodatku: od 1. 10. 2020 pro všechny ročníky
Ing. Olga Nádvorníková
ředitelka školy

