
VOLITELNÉ  PŘEDMĚTY 

PRO BUDOUCÍ PŘEDPOSLEDNÍ  ROČNÍK 

• Povinně volíte 2 předměty z nabídky - každý v rozsahu 2 hodin 

týdně. 

• Volte podle svého zájmu a podle zaměření budoucího studia. 

• Prostudujte si i nabídku pro budoucí poslední ročník – příští 

rok budete opět volit 2 předměty. 

• Předměty se učí ve 2 skupinách a je třeba mít zapsaný z každé 

skupiny jeden. Rozdělení do skupin bude provedeno na 

základě vašeho zájmu. Některé předměty mohou být pro 

nezájem zrušeny, u jiných mohou naopak vzniknout 2 skupiny. 

• Vaše volba bude muset být v některých případech korigována 

tak, abyste měli každý předmět z jiné skupiny. 

• Do seznamů uvádějte níže uvedené zkratky předmětů. 

• Konečné rozhodnutí o vyučujícím učiní ředitel školy. 

• Informujte se i u starších spolužáků a svých učitelů. 

• VOLTE ZODPOVĚDNĚ – VOLÍTE SVOJI ČINNOST NA 2 ROKY!!! 

 
Nabízené předměty: 

 

Volitelná angličtina mat  Avm  Psychologie a sociologie PSv  

Volitelná angličtina zk   Avz  Ekonomie a právo  EPv 

Volitelná němčina   Nv  Volitelná matematika k MZ Mv MZ 

Volitelná francouzština   Frv   Volitelná matematika  Mv 

Volitelná ruština    Rv  Volitelná fyzika   Fv 

Volitelný dějepis     Dv   Volitelná chemie   Chv  

Volitelná biologie    Bv   Volitelná informatika  IVTv 

Volitelný zeměpis    Zv   

 

 

 



VOLITELNÉ  PŘEDMĚTY 

PRO BUDOUCÍ POSLEDNÍ  ROČNÍK 

• Opět povinně volíte 2 předměty z nabídky - každý v rozsahu 2 

hodin týdně. 

• Volte podle svého zájmu, podle maturitních předmětů a podle 

zaměření budoucího studia. 

• Předměty se učí ve 2 skupinách a je třeba mít zapsaný z každé 

skupiny jeden. Rozdělení do skupin bude provedeno na 

základě vašeho zájmu. Některé předměty mohou být pro 

nezájem zrušeny, u jiných mohou naopak vzniknout 2 skupiny. 

• Vaše volba bude muset být v některých případech korigována 

tak, abyste měli každý předmět z jiné skupiny. 

• Do seznamů uvádějte níže uvedené zkratky předmětů. 

• Konečné rozhodnutí o vyučujícím učiní ředitel školy. 

• VOLTE ZODPOVĚDNĚ – MATURITA SE BLÍŽÍ!!! 

 
 
Nabízené předměty: 

 

Anglická konverzace       Akv  Společenskovědní seminář SVs 

Německá konverzace   Nkv  Matematický seminář  Ms 

Francouzská konverzace  Frk  Fyzikální seminář  Fs 

Dějepisný seminář    Ds  Chemický seminář  Chs 

Zeměpisný seminář   Zs  Biologický seminář  Bs  

Seminář z ČJ    Čjs  Biologicko-chemický s.  BChs 

 

 


