
 

Volitelné předměty – nabídka do 3. A, septimy (pro š. r.  2018 - 2019) 
Do 3. ročníku čtyřletého, resp. septimy osmiletého studia žáci volí tři dvouhodinové 

semináře, ve 4. ročníku čtyřletého, resp. v oktávě osmiletého studia žáci absolvují výuku 

celkem čtyř dvouhodinových seminářů. Systém volitelných předmětů zohledňuje systém 

maturitní zkoušky.  Semináře jsou buď dvouleté  nebo jednoleté.  

Dvouleté semináře obsahují učivo, které není v ŠVP G (plně v souladu s dokumentem  

RVP G) povinně zahrnuto pro všechny žáky, ale učivo, které prohlubuje a doplňuje danou 

problematiku. Tyto dvouleté volitelné předměty jsou doporučovány žákům, kteří chtějí 

z příslušného předmětu maturovat nebo skládat přijímací zkoušky na VŠ. 

Jednoleté semináře jsou tématicky zaměřeny, převážně zohledňují zájmy žáků, některé 

však rovněž budou doporučovány pro úspěšné absolvování profilové zkoušky. O jaký druh 

semináře jde, je podrobně popsáno v jejich charakteristikách – viz nástěnka v 1. patře. 

Některé jednoleté semináře mohou navštěvovat žáci 3. roč. (Sp) i 4. roč. (Ok) současně, tím 

se zvýší pravděpodobnost otevření seminářů volených většinou malým počtem žáků.   

 

Upozornění: Seminář z matematiky dvouletý je nezbytný pro profilovou zkoušku 

z matematiky, Seminář z matematiky jednoletý (který si žák může zvolit do 4. ročníku, 

oktávy) doporučujeme žákům, kteří chtějí absolvovat maturitní zkoušku z matematiky ve 

společné části MZ nebo zkoušku Matematika+. Seminář z fyziky dvouletý (doporučován 

k maturitě profilové) je možné si zvolit pouze se současným zvolením dvouletého 

matematického semináře. Fyzikální seminář jednoletý (který si žáci mohou volit do 4. 

ročníku, oktávy) je nezbytný pro profilovou zkoušku z fyziky.  Seminář z biologie, Seminář 

z chemie jsou doporučovány pro profilové maturitní zkoušky.  Pro maturitní zkoušku ze 

zeměpisu je vhodný Seminář ze zeměpisu.  

 

Volba do 3. ročníku, septimy: 

Žák si zvolí tři dvouhodinové předměty jedním z následujících způsobů 

- všechny tři předměty dvouleté  

- dva předměty dvouleté a jeden jednoletý 

- jeden předmět dvouletý a dva jednoleté – tuto variantu důrazně nedoporučujeme, 

pokud si ji někdo z žáků zvolí, pak s rizikem, že při dovolbě tří předmětů do 

závěrečného ročníku studia může nastat velký problém s výběrem seminářů!  

  

Z každého bloku B1 a B2 si žák může vybrat pouze jeden předmět. 

 

Volbu seminářů musí žáci provést uvážlivě, pozdější změna semináře již není možná! 

 

Nabídka dvouletých seminářů: 
 

Současné dějiny, Seminář z matematiky, Seminář z fyziky, Seminář z chemie, Seminář 

z biologie, Seminář z informatiky, Základy cizího jazyka (NJ, FJ, RJ) 

 

 

Bloky nabízených jednoletých seminářů: 
 

 

B1: Seminář ze zeměpisu, Globální problémy lidstva, Kapitoly z dějin, Psychologie, 

Společenskovědní seminář 

 

B2: Literární seminář I, Literární seminář II, Příprava na FCE, Základy podnikání 

 

 

 

 

 



Do septimy, 3. A volím z nabídky volitelných předmětů: 
                  

1. volba   Doplňte dvouletý seminář 

2. volba  

 

 Doplňte dvouletý seminář  

3. volba Blok 

 

B…… 

 Doplňte dvouletý seminář 

nebo jednoletý seminář. 

Pokud doplňujete seminář 

jednoletý, doplňte číslo bloku. 

Náhradní 

volba 

  Doplňte dvouletý seminář 

Náhradní 

volba 

Blok 

 

B…… 

 Doplňte jednoletý seminář 

       

                                     

Jméno: ………………………………………………. 

 

Třída: ………………………………………………. 

 

………………………………………………………….      ..……………………………….. 

Podpis žáka                                             Podpis rodičů (u nezletilých) 

 

Termín odevzdání: 16. 3. 2018 

 

Do septimy, 3. A volím z nabídky volitelných předmětů: 
                  

1. volba   Doplňte dvouletý seminář 

2. volba  

 

 Doplňte dvouletý seminář 

 

3. volba Blok 

 

B…… 

 Doplňte dvouletý seminář 

nebo jednoletý seminář. 

Pokud doplňujete seminář 

jednoletý, doplňte číslo bloku. 

Náhradní 

volba 

  Doplňte dvouletý seminář 

Náhradní 

volba 

Blok 

 

B…… 

 Doplňte jednoletý seminář 

       

                                     

Jméno: …………………………………………………. 

 

Třída: … ………………………………………………. 

 

…………………………………………………….…...       ..……………………………….. 

Podpis žáka                                             Podpis rodičů (u nezletilých) 

 

Termín odevzdání: 16. 3. 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 


