
Gymnázium Uherské Hradiště 
Charakteristika volitelných předmětů 
3. ročník  
(dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) 
 
Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo  
    gramatiky, slohu a literatury. Připravuje studenty k přijímacím 
    zkouškám na VŠ podle požadavků zkušebních testů VŠ. 
Konverzace v anglickém jazyku 

Rozšiřuje učivo dané osnovami cizího jazyka, není 
 doučováním!!! Vyučováno lektorem. 

Seminář v anglickém jazyce 
Konverzace v německém jazyku 

Rozšiřuje učivo dané osnovami cizího jazyka, není    
    doučováním!!! Vyučováno lektorem. 
DSD    Připravuje ke zkoušce Sprachdiplom. 
Konverzace ve francouzském jazyku 
    Rozšiřuje učivo dané osnovami cizího jazyka, není    
    doučováním!!! 
Latina    Základní kurz latiny (jedno nebo dvouletý, po jeho absolvování 
    nelze z tohoto předmětu maturovat). 
    Je určen pro ty, kteří usilují o získání pevného základu k výuce 
    všech cizích jazyků a k osvojení odborné terminologie lékařské, 
    přírodovědné, právnické a historické. 
    Seznámení se základy latinského jazyka a nahlédnutí do  
    zajímavých oblastí antické kultury. 
    Antická kultura nás provází po staletí, a to nejuen v umění a ve 
    vědě. Představuje silné vnitřní pouto evropské kultury a solidní 
    součást všeobecného vzdělání. 
Seminář z matematiky Rozšiřuje učivo dané osnovami povinných hodin. 
Společenskovědní seminář Předmět je určen zájemcům o problematiku společenských věd, 
    zájemcům o studium psychologie, práva, sociologie apod. 
    Je také pro všechny, kteří chtějí pracovat sami na sobě s cílem 
    porozumět sobě i druhým, lépe zvládnout každodenní situace,  
    dovědět se něco o technice duševní práce. 
Seminář ze zeměpisu V semináři bude rozšiřováno učivo probrané v hodinách povinné 
    výuky. Na tento seminář navazuje seminář ve 4. ročníku 
Seminář z dějepisu  V semináři bude rozšiřováno učivo probírané v hodinách  
    povinné výuky 
Počítačové aplikace  Předmět je zaměřen na praktické zvládnutí  nejpoužívanějších 
    počítačových programů. 
    1. pololetí Základní služby Internetu 
       - telnet, e-mail, WWW, tvorba WWW  
          stránek 
    2. pololetí Nejdůležitější kancelářské programy 
       - textový editor MS Word, tabulkový  
         procesor (?S Excell) 
    Během roku studenti zpracovávají dva projekty na zvolené 



    téma - jeden ve Wordu a jeden jako WWW stránku.  
Programování  Algoritmizace. Programování v jazyce Pascal, uplatnění znalostí
    při praktických úlohách. Po dvou letech možnost maturovat. 
Administrativa  Zvládnutí desetiprstové hmatové metody. Výuka probíhá na 
    na počítači. 
Deskriptivní geometrie Kótované promítání, kolmá axonometrie, kolmé promítání 
    na dvě k sobě kolmé průmětny, základní poučení o technice 
    rýsování. 
    Určeno jako příprava pro studium Dg na VŠ technického směru. 
    Po dvou letech možnosti maturovat!!! 
Praktikum z Bi a Ch  Doplňuje teoretickou výuku povinných hodin o praktickou část,  
    je určeno pro zájemce o studium lékařství a biologických nebo  
    chemických oborů. 
Praktikum z fyziky  Předmět je zaměřen především na laboratorní úlohy, doplňuje  
    teoretickou výuku povinných hodin, klade si za cíl prohloubení 
    zájmu o fyziku. Je vhodný pro zájemce o studium technických 
    a přírodovědných oborů. 
Fyzika pro mediky  Příprava k přijímacím zkouškám na lékařské a farmaceutické 
    fakulty. Pokračuje ve 4. ročníku - nutno začít ve 3. ročníku. 
    Naprosto nezbytný pro zájemce o studium medicíny a farmacie.  
    Doporučujeme také těm studentům, kteří chtějí studovat  
    přírodní vědy s výjimkou fyziky. 
Seminář z výtvarné výchovy 

Prohloubení výtvarných dovedností, vlastní tvorba, příprava
 na talentové zkoušky na VŠ. 

Seminář z hudební výchovy 
    Rozšiřuje učivo 1. a 2. ročníku zejména o teorii a dějiny hudby. 
Dějiny umění   Obsahem předmětu je teorie a dějiny umění. 
    Vhodné pro budoucí studenty architektury, dějin umění 
    a pedagogických směrů s výtvarnou výchovou. 
 
Další cizí jazyk -  Šp  Výuka tohoto předmětu bude probíhat v odpoledních hodinách, 
    proto si ho lze vybrat jako nepovinný předmět. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gymnázium Uherské Hradiště 
Charakteristika volitelných předmětů 
4. ročník  
Čtyřhodinové semináře (žák si vybírá dva) 
A, N, Fr, společenskovědní seminář, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, biologie, 
chemie, výtvarná výchova, hudební výchova 
Ve všech seminářích je probráno učivo, které není součástí osnov základního kurzu a přitom 
je součástí maturitních okruhů, a prohlubuje učivo probírané v základním kurzu. 
Seminář je přípravou pro přípravu na VŠ. 
Chce-li žák z určitého předmětu maturovat jako z volitelného, je návštěva semináře tohoto 
předmětu nutností. 
Seminář vede ve všech hodinách jeden profesor, výjimku tvoří semináře anglického a 
německého jazyka, kde do výuky vstupuje jednou nebo dvěma hodinami lektor. 
Profesor, který vede seminář (kromě českého jazyka a cizích jazyků), také zkouší žáka u 
maturity, profesor, který měl žáka v 1. - 3. ročníku (případně 4. ročníku) je u maturity 
přísedícím. 
 
Dvouhodinové předměty (žák si vybírá dva) 
Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo zejména 
    gramatiky a slohu. Připravuje studenty k přijímacím 
    zkouškám na VŠ podle požadavků zkušebních testů VŠ. 
Konverzace v anglickém jazyku 

Rozšiřuje učivo dané osnovami cizího jazyka, není 
 doučováním!!! Vyučováno lektorem. 

Konverzace v německém jazyku 
Rozšiřuje učivo dané osnovami cizího jazyka, není    

    doučováním!!! Vyučováno lektorem. 
DSD    Připravuje ke zkoušce Sprachdiplom. 
Konverzace ve francouzském jazyku 
    Rozšiřuje učivo dané osnovami cizího jazyka, není    
    doučováním!!! 
Seminář z anglického jazyka 
Seminář z francouzského jazyka 
Seminář z německého jazyka 
Další cizí jazyk  Šp - pokračování ze 3. ročníku 
Latina    Základní kurz latiny (jedno nebo dvouletý, po jeho absolvování 
    nelze z tohoto předmětu maturovat). 
    Je určen pro ty, kteří usilují o získání pevného základu k výuce 
    všech cizích jazyků a k osvojení odborné terminologie lékařské, 
    přírodovědné, právnické a historické. 
    Seznámení se základy latinského jazyka a nahlédnutí do  
    zajímavých oblastí antické kultury. 
    Antická kultura nás provází po staletí, a to nejuen v umění a ve 
    vědě. Představuje silné vnitřní pouto evropské kultury a solidní 
    součást všeobecného vzdělání. 
Seminář ze zeměpisu II Zaměřen na shrnutí základních poznatků ze zeměpisu a jejich  
    aplikaci v testovacích úlohách (tento seminář připravuje 



    studenty na vysoké školy, v nichž není zeměpis hlavním ale 
    pouze doplňujícím předmětem. 
Počítačové aplikace  Předmět je zaměřen na praktické zvládnutí  nejpoužívanějších 
    počítačových programů. 
    1. pololetí Základní služby Internetu 
       - telnet, e-mail, WWW, tvorba WWW  
          stránek 
    2. pololetí Nejdůležitější kancelářské programy 
       - textový editor MS Word, tabulkový  
         procesor (?S Excell) 
    Během roku studenti zpracovávají dva projekty na zvolené 
    téma - jeden ve Wordu a jeden jako WWW stránku.  
Programování  Analýza problému, návrh algoritmu, programování v jazyce 
    Pascal. Objektově orientované programování.  
    Programování v jazyku Delphi. 
Administrativa  Pro začátečníky jako ve 3. ročníku. 

Zvládnutí desetiprstové hmatové metody. Výuka probíhá na 
 a počítači. 

    Pro pokročilé obchodní korespondence. 
Deskriptivní geometrie Začátečníci - jako ve 3. ročníku. 
    Kótované promítání, kolmá axonometrie, kolmé promítání 
    na dvě k sobě kolmé průmětny, základní poučení o technice 
    rýsování. 
    Určeno jako příprava pro studium Dg na VŠ technického směru. 
    Po dvou letech možnosti maturovat!!! 

   Pokročilí - perspektivní afinita, perspektivní kolineace, kulová  
plocha 

Fyzika pro mediky  Příprava k přijímacím zkouškám na lékařské a farmaceutické 
    fakulty. Ve 4. ročníku pokračuje - nutno začít ve 3. ročníku. 
    Naprosto nezbytný pro zájemce o studium medicíny a farmacie.  
    Doporučujeme také těm studentům, kteří chtějí studovat  
    přírodní vědy s výjimkou fyziky. 
Populární přednášky z fyziky 
    Populárním způsobem rozšiřuje základní kurz fyziky o vybrané  
    kapitoly především z astrofyziky a teorie relativity. 
    Součástí jsou přednášky vědeckých pracovníků. Určeno 

   pro všechny studenty. 
Matematická logika  Výuka je zaměřena zejména na přípravu k testům studijních  
    předpokladů, které jsou součástí přijímacích zkoušek na VŠ. 
    Studenti se zájmem o nematematické obory jsou také  
    seznámeni se základy diferenciálního a integrálního počtu. 
Dějiny umění   Obsahem předmětu je teorie a dějiny umění. 
    Vhodné pro budoucí studenty architektury, dějin umění 
    a pedagogických směrů s výtvarnou výchovou. 
 
  
 
 
 



 
 
 
DALŠÍ INFORMACE 
 
3. ročník a septimy 
 
- každý student si volí 2 volitelné předměty z nabídky 
- nepovinné předměty si budou moci studenti volit až v druhém kole volby, a to pouze v omezeném 
  počtu doplňujícím skupiny volitelných předmětů 
- registrace volitelných předmětů bude probíhat přes počítač v předem stanoveném termínu, pokyny 
  k registraci budou rovněž předem sděleny 
 
- k volbě jazyků 
  skupiny jazyků pokračují ve stejném složení a se stejným vyučujícím jako dosud, maturitním  
  jazykem je ten jazyk, v němž student pokračoval ze ZŠ, výuka tohoto jazyka je posílena 
  jednou hodinou 
 
 
4. ročník a oktávy 
 
- každý student si volí 2 čtyřhodinové VP a 2 dvouhodinové VP 
- nepovinné předměty si budou moci studenti volit až v druhém kole volby, a to pouze v omezeném 
  počtu doplňujícím skupiny volitelných předmětů 
- registrace volitelných předmětů bude probíhat přes počítač v předem stanoveném termínu, pokyny 
  k registraci budou rovněž předem sděleny 
 
 
 


