
Studentům letošních sext a 2.A,B 

 
Studenti letošních sext a 2.A,B si zvolí pro příští školní rok tři z 

uvedené nabídky volitelných předmětů. 

 Předměty volte s ohledem na pomaturitní zaměření.  

Logika volby tedy je: 

 - nejprve si ujasním budoucí zaměření (alespoň směr) 

 - podle toho pak volím volitelné předměty (a následně maturitní 

předměty) 

 

Nabídka předmětů: 

Seminář z matematiky (MS) 

Seminář a cvičení z fyziky (FyS) 

Programování (Pgv) 

Seminář a cvičení z biologie (BiS) 

Seminář a cvičení z chemie (ChS) 

Seminář ze zeměpisu (ZS) 

Seminář z anglického jazyka (AjS) 

Seminář z německého jazyka (NjS) 

Seminář ze španělského jazyka (SjS) 

Latina (Lav) 

Seminář z dějepisu (DS) 

Francouzský jazyk (Fjv) – jedná se o dvouletý kurz 

Ruský jazyk (Rjv) – jedná se o dvouletý kurz 

 

 

Semináře budou uspořádány do 4 bloků: 
V případě velkého zájmu o některý z předmětů bude otevřeno více oddělení v rámci daného 

bloku. Pouze AjS a MS jsou rovnou nasazeny ve dvou blocích. Pokud některé předměty 

nebudou otevřeny, budete volit náhradní předmět. 

 

I. II. III. IV. 

MS FyS ChS NjS 

DS ZS AjS SjS 

BiS AjS Pgv MS 

 Lav Fjv Rjv 

    

 

Každý student se nyní zapíše do 3 oddělení z různých bloků (např. MS 

– FyS  – Pgv ) ! U každého zůstane jeden blok prázdný. 

 

 

 



 

Každá třída tedy odevzdá  do 28.2.  následující přehled: 

Jméno 1. 2. 3. 4. podpis  

      
 

 

 

DOPORUČENÉ  KOMBINACE  PŘEDMĚTŮ  PODLE  ZAMÝŠLENÉHO  

BUDOUCÍHO  STUDIA – septimy a 3. ročníky 

 

 

Technické obory + MFF (např. FAV, elektrotechnika, strojní fakulty, stavební, ….): 

 

MS – FyS – Pgv  

 

Lékařské, veterinární, farmaceutické, přírodovědné obory: 

 

BiS – FyS – ChS 

 

Právnické fakulty, sociální studia, humanitní studia…. 

 

DS – AjS (ZS, Lav) – Rjv (Fjv, NjS, SjS) 

 

Ekonomické směry: 

 

MS – AjS (ZS) – NjS (Rjv, Fjv, SjS) 

 

 

Cestovní ruch: 

 

ZS – AjS – NjS (Fjv, Rjv, SjS) 

 

 

Jazykovědná studia: 

 

AjS (Lav) – Fjv (Rjv, AjS) – NjS (SjS) 

 

Zemědělství, lesnictví: 

 

BiS – FyS – ChS (MS) 

BiS – ChS - MS 

 

 

Pedagogické obory – dle zvolené aprobace 

 

 

 

 

 


