
 
Poznámky k učebnímu plánu: 
První cizí jazyk – jedná se vždy o jazyk anglický. Ve třetím ročníku si žáci mohou 
v rámci volitelných předmětů hodinovou dotaci navýšit. 
Druhý cizí jazyk - žáci si volí mezi němčinou a ruským jazykem.  
Fyzika a Chemie se vyučují po dvou hodinách týdně v prvním až třetím ročníku. 
Součástí výuky těchto předmětů jsou ještě laboratorní cvičení.  
Biologie zahrnuje také část vzdělávacího oboru Geologie a Výchova ke zdraví podle 
RVP G.  
Zeměpis vznikl rozpracováním vzdělávacích oborů Geografie a Geologie podle 
RVPG. 
Dějepis vznikl rozpracováním vzdělávacího oboru Dějepis podle RVP G.  
Předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávacích oblastí a oborů 
Občanský a společenskovědní základ, Člověk a svět práce a Výchova ke zdraví podle 
kritérií uvedených v RVP G.  
Hudební výchova a Výtvarná výchova jsou předměty se společnou hodinovou dotací, 
žáci si v prvním ročníku volí jeden z nich, a to na dva roky. Oba předměty vznikly 
rozpracováním vzdělávací oblasti Umění a kultura podle RVP G včetně společného 
vzdělávacího obsahu hudebního i výtvarného oboru.  
Tělesná výchova je povinný předmět po celou dobu studia a vznikl rozpracováním 
oborů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví podle RVP G. Jeho součástí je Adaptační 
kurz na začátku prvního ročníku a sportovní kurzy ve druhém ročníku.  
Informační a komunikační technologie jako vyučovací předmět vznikl 
rozpracováním oboru Informatika a informační a komunikační technologie podle RVP 
G.  
Volitelné předměty – jsou nabízeny v předposledním a posledním ročníku tak, aby 
doplňovaly a rozšiřovaly výuku povinných předmětů a umožnily žákům zaměřit se 
více na oblast jejich zájmu. Předpokladem je výběr předmětů, konkrétní nabídka se 
může každý rok lišit podle možností školy. Otevřeny však mohou být v daném roce 
jen ty předměty, které se dostatečně naplní zájemci; kritéria naplnění stanoví každý 
rok vedení školy.  
 
Žáci si ve třetím ročníku vybírají dva dvouhodinové předměty z těchto možností: 

- Konverzace z 2. cizího jazyka 
- Seminář z matematiky 
- Seminář z fyziky. 
- Seminář biologický 
- Seminář chemický 
- Základy pedagogiky 
- Seminář společenskovědní  - psychologie 
- Hudební a pohybová výchova 
- Estetická a výtvarná výchova 
- Geografie s aplikovaným cestovním ruchem 
- Finanční gramotnost 
- Mediální výchova 
- Technika administrativy 

 



 
 
Ve čtvrtém ročníku si žáci vybírají 6 hodin volitelných aktivit: 
Volba je podmíněna splněním podmínky celkového počtu hodin a škola si vyhrazuje 
právo z organizačních důvodů omezit výběr volitelných aktivit. Žáci vybírají z těchto 
předmětů, u kterých je zároveň uvedena jejich hodinová dotace. 
 
Volitelné předměty (výběr 3 x 2 hodiny): 

- Konverzace z 2. cizího jazyka 
- Konverzace z anglického jazyka 
- Mediální výchova 
- Cvičení z matematiky 
- Pedagogika II 
- Psychologie II 
- Seminář politicko-ekonomický 
- Seminář ze zeměpisu 
- Seminář z biologie 
- Společensko vědní seminář 

 


