
Studentům letošních septim a 3.A,B 

 
Studenti letošních septim a 3.A,B si zvolí pro příští školní rok čtyři 

předměty z tabulky Nabídka volitelných předmětů.  

Volte důsledně s ohledem na pomaturitní zaměření!!! 

 

Nabídka předmětů: 

Seminář z matematiky (MS) 

Seminář a cvičení z fyziky (FyS) 

Cvičení z matematiky (MC) 

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 anglického jazyka – profilový (Ajp) 

Seminář z německého jazyka (NjS) 

Seminář z dějepisu (DS) 

Deskriptivní geometrie (Dgv) 

Literární seminář (LiS) 

Dějiny světové kultury (DSK) 

Společenskovědní seminář (SpS) 

Cvičení z biologie a chemie (BCC) 

Ekonomika (Ekn) 

Francouzský jazyk volitelný (Fjv) -pokračující z předchozího ročníku 

  

Semináře budou uspořádány do 6 bloků, do nichž se každý se svojí volbou 

musí "vejít". To umožní všechny logické kombinace s ohledem na 

budoucí studium na vysokých školách. 
V případě velkého zájmu o některý z předmětů bude otevřeno více oddělení v rámci daného bloku. 

Pokud některý z předmětů nebude z důvodu malého zájmu otevřen, budete volit náhradní 

předmět. 

 

 

 

 

 

 

 



Uspořádání předmětů do bloků 

 

I. II. III. IV. V. VI. 

MS MC FyS Pgv MS Dgv * 

BCC BiS DS ChS AjP     

AjS LiS Ekn SpS AjS  

ZS AjP NjS AjS Fjv  

DSK      

      

 

* seminář bude probíhat ve středu 8. – 10. hod. 

 

Zájemci o latinu mají možnost se přihlásit na latinu nepovinnou ve 

středu (8. + 9. hod.) mimo systém volitelných předmětů. 

 

Třídní profesoři odevzdají výsledky volby formou tabulky do  28.2. !  

U každého studenta  zůstanou 2 bloky prázdné. 

Vzor tabulky: 

 

Jméno 1. 2. 3. 4. 5. 6. Podpis 

        
 

 

 

 

 

 

DOPORUČENÉ  KOMBINACE  PŘEDMĚTŮ  PODLE  ZAMÝŠLENÉHO  BUDOUCÍHO  

STUDIA – oktávy a 4. ročníky 

 

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

 

MS – MC – FyS – Pgv (Dgv) 

 

Lékařské, veterinární, farmaceutické, přírodovědné obory: 

 

BCC – BiS – FyS – ChS 

 

Právnické fakulty, sociální studia, humanitní studia…. 

 

AjS (ZS, DSK) – LiS – DS – SpS (Lav) 

 

Ekonomické směry: 

 

MS (ZS) – MC – Ekn (NjS) – AjS (MS, SpS) 



 

 

Cestovní ruch: 

 

ZS –  AjP – Ekn (NjS, DS) – AjS (AjP) 

 

Jazykovědná studia: 

 

AjS –  LiS – NjS – AjP (Lav) 

 

 

Zemědělství, lesnictví: 

 

MS (BCC) – BiS – Ekn (FyS) – ChS (Pgv, MS) 

 

 

VŠCHT: 

 

BCC (MS) – MC – FyS – ChS 

 

Žurnalistika: 

 

AjS (ZS, DSK) – LiS – DS (Ekn) – SpS (AjS, AjP) 

 

Psychologie: 

 

BCC (AjS) – BiS – DS – SpS 

 

Umělecké směry: 

 

DSK - LiS – DS – SpS (Lav) 

 

Pedagogické obory: 

podle zvolených předmětů v aprobaci, např. (Čj – Aj): 

AjS – LiS – DS (NjS) – AjP (SpS, Lav) 

 

 

 

 

 

 

 

 


