
Přihláška k volitelným (případně nepovinným) předmětům pro školní rok 2017/2018
septimy, 3. ročník

Jméno: třída:

Každý  student  si  zvolí  předměty  tak,  aby  jejich  celkový  počet  hodin  za  týden  byl  6  hodin
(tj. 3 volitelné předměty). Zároveň zvolte 1-2 VP jako náhradní, které označte N4, příp. N5. 

Zaškrtněte  zvolené  předměty  a  přihlášku  odevzdejte  třídní  profesorce  nejpozději  do
10. března 2017. Volte si předměty s ohledem na vaši volbu maturitních předmětů, směr předpokládaného
vysokoškolského studia,  zároveň však s ohledem na vzdělání  samotné.  Volitelné předměty  rozšiřují  a
prohlubují  učivo jednotlivých předmětů. Anotace jednotlivých volitelných předmětů a jejich zaměření
jsou k dispozici  na webových stránkách školy. Volbu  provádíte vždy na  školní rok, změna VP není
možná.   

1. SL Literatura a film (Segi)
2. FCE First Certificate in English
3. CAE Certificate of Advanced English
4. Ak Anglická konverzace
5. STt Překladatelský seminář
6. EE English emergency
7. EA English Advanced
8. NK Seminář německého jazyka
9. BD Noch besser in Deutsch
10. Fk Seminář „le cours  d´urgence“
11. DLF Přípravný seminář na zkoušku DELF junior B1
12. Šk Seminář španělského jazyka
13. SE Seminář „emergencia“
14. Lat Seminář latiny
15. SSv Seminář společenských věd a filosofie (Rýdlová)
16. SRG Seminář regionální geografie (Gregor)
17. SD Světové dějiny od r. 1945 do současnosti v souvislostech (Kodrová)
18. SVv Seminář výtvarné výchovy
19. SVP Seminář vztahy v přírodě (Riegelová)
20. SCH Seminář chemie (Marková)
21. SM Seminář matematiky
22. RM Repetitorium matematiky I
23. SF Seminář fyziky (Jirovský)
24. Prg Seminář IVT a programování (Švarc)
25. NFS Nepovinný filmový seminář

Hodinová dotace nepovinných předmětů je 2 hod/týden, jako  nepovinný předmět  může být kromě 
filmového semináře 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):


