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DODATEK č. 3  

Školního vzdělávacího programu Jazykové gymnázium čtyřleté 

 

 

ZMĚNA PODMÍNEK KONÁNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠKY 

 

 

V návaznosti na novelizovanou změnu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, par. 81,  

odst. 6, vydává ředitelka Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, p. o., Ostrava-

Poruba dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu Jazykové gymnázium čtyřleté (obor 79-

41-K/41 Gymnázium). 

 

Ředitelka školy stanoví nahrazení jedné povinné zkoušky konané z cizího jazyka ze tří 

povinných zkoušek v rámci profilové maturitní zkoušky, popř. jedné nepovinné zkoušky 

z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto jazyka 

doložené jazykovým certifikátem včetně prokazované úrovně znalosti cizího jazyka, 

minimálně však na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky u tzv. 

prvního cizího jazyka a minimálně na úrovni B1  u tzv. druhého cizího jazyka. 

 

 

Dodatek nabývá účinnosti dne 1. 10. 2016.  

 

 

 

V Ostravě 19. 9. 2016                                                                        Mgr. Zdeňka Průšová                         

                                                                                                           ředitelka         

http://www.jazgym.cz/
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DODATEK č. 3  

Školního vzdělávacího programu Jazykové gymnázium šestileté 

 

 

ZMĚNA PODMÍNEK KONÁNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠKY 

 

 

V návaznosti na novelizovanou změnu zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), par. 81,    

odst. 6, vydává ředitelka Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, p. o., Ostrava-

Poruba dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu Jazykové gymnázium šestileté (obor 79-

41-K/61 Gymnázium). 

 

Ředitelka školy stanoví nahrazení jedné povinné zkoušky konané z cizího jazyka ze tří 

povinných zkoušek v rámci profilové maturitní zkoušky, popř. jedné nepovinné zkoušky 

z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto jazyka 

doložené jazykovým certifikátem včetně prokazované úrovně znalosti cizího jazyka, 

minimálně však na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky u tzv. 

prvního cizího jazyka a minimálně na úrovni B1  u tzv. druhého cizího jazyka. 

 

 

Dodatek nabývá účinnosti dne 1. 10. 2016.  

 

 

 

 

V Ostravě 19. 9. 2016                                                                        Mgr. Zdeňka Průšová                         

                                                                                                           ředitelka                   

http://www.jazgym-ostrava.cz/

