
 Přihláška k volitelným (případně nepovinným) předmětům pro školní rok2016/2017
4. ročník

Jméno: třída:

Každý student si zvolí předměty tak, aby jejich celkový počet hodin za týden byl
12 hodin (tj. 6 volitelných předmětů).  Zároveň zvolte 1-2 VP jako náhradní, které označte N7, příp. N8

Zaškrtněte zvolené předměty a přihlášku odevzdejte třídní/mu  do  10. března 2016. Volte si předměty 
s ohledem na vaši volbu maturitní zkoušky,  směr předpokládaného vysokoškolského studia, zároveň však 
s ohledem na vzdělání samotné. Volitelné předměty rozšiřují, prohlubují a opakují učivo jednotlivých 
předmětů. Anotace jednotlivých volitelných předmětů a jejich zaměření jsou k dispozici na webových 
stránkách školy. Volbu student provádí vždy na školní rok.

1. Texty a kontexty
2. Média a rétorika
3. Bible a Korán v médiích
4. Literatura a (její) život
5. FCE/CAE-First Cetificate in English, Certificate of Advanced English
6. EHC – geography, history, culture, basic literature of English speaking 

countries
7. Anglická konverzace 
8. English emergency
9. Překladatelský seminář AJ
10. Seminář německého jazyka
11. Přípravný seminář na zkoušku DELF junior B1
12. Seminář španělského jazyka
13. Příprava na mezinárodní zkoušku DELE B1
14. Seminář latiny
15. Seminář společenských věd a filosofie
16. Repetitorium společenských věd 
17. Seminář psychologie
18. Seminář práva
19. Seminář ekonomie (ekonomické rozhodování)
20. Dějiny 20. století
21. Průřez dějinami
22. Seminář výtvarné výchovy
23. Problémové oblasti světa
24. Maturitní seminář z geografie
25. Seminář genetiky a biologie člověka
26. Seminář biologie v kostce
27. Seminář chemie
28. Seminář biochemie
29. Repetitorium matematiky II
30. Seminář matematiky
31. Seminář matematické analýzy
32. Seminář fyziky
33. Seminář IVT a programování



Hodinová dotace nepovinných předmětů je 2 hod/týden, jako  nepovinný předmět  může být kterýkoliv 
z vypisovaných seminářů. Volbu provádí student minimálně na jedno pololetí, je v něm klasifikován, ale 
známka se nezapočítává  (na rozdíl od volitelných předmětů) do celkového průměru známek.

Podpis studenta, datum:

Podpis zákonného zástupce (nutné u nezletilých studentů):


