
 
Gymnázium Uherské Hradiště 
Doporučení volby volitelných předmětů pro různé obory VŠ 
Vysoká škola    Volitelný předmět  Volitelný předmět 
     pro 3. ročník   pro 4. ročník 
 

Lékařské fakulty   praktikum z Bi a Ch  sem. Bi, Ch 
Farmaceutické fakulty  F pro mediky   F pro mediky 
Veterinární fakulty  
Právnické fakulty   společenskovědní sem. společenskovědní sem. 
     sem. D     sem. z D 
         sem. ze Z 
Ekonomické školy   sem. z M   sem. z M  
     konverzace v Cj příp.  společenskovědní sem.
     další cizí jazyk  konverzace cizího jaz. 
     SVS 
Technické školy   sem. z M   sem. z M 
     Dg , prak. z F nebo Prog sem. z F  
     dle zaměření školy  Dg nebo Prog 
     u architektury též Vv a dějiny umění 
     (platí i pro 4. ročník) 
         Populární přednášky z F 
Zemědělské školy   prak. BiCh   sem. Bi 
     prak. z F nebo jiný libo- sem. M nebo Ch  
     volný VP podle oboru  F pro mediky 
Filosofické fakulty   humanitně zaměřené volitelné předměty podle 
     volby oboru 
     sem.Čj, konv.A,N,Fr,  sem. A,N,  

další cizí jazyk, latina, společenskovědní  
 seminář A   sem. 

SVS, sem. z D   SVS, sem.D 
     dějiny umění   sem. z Čj 
         konv. nebo sem.A,N,Fr 
         dějiny umění 
         sem. Hv 
Přírodovědecké fakulty  přírodovědně zaměřené volitelné předměty podle 
     volby oboru   sem. M, sem.F 
     sem.M, prak. F, prak. BiCh, sem.Bi, sem. Ch 
     Prog, Dg   sem.Z 
         Prog, Dg   
         Populární přednášky z F 
Pedagogické fakulty   u humanitně zaměřených oborů viz filosofické fak. 
     u přírodovědně zaměřených oborů viz přírod. fak. 
 
 
K doporučované volbě pro 4. ročník je třeba zvolit ještě další z nabízených 
dvouhodinových předmětů, např. jako doplnění jazykové výuky nebo příprava na testy 
studijních předpokladů pro přijímací zkoušky na VŠ. 
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