
Směrnice pro organizaci povinně volitelných předmětů 

Pro volbu seminářů platí následující pravidla: 

 Volitelný předmět je na gymnáziu vyučován ve třetím ročníku a v septimě s dvouhodinovou 

dotací a ve čtvrtém ročníku a v oktávě s tříhodinovou dotací. Žáci si volí v předposledním 

ročníku tři volitelné předměty a v posledním ročníku studia přibírají čtvrtý volitelný předmět.  

 Minimální počet žáků pro otevření semináře je 12. V odůvodněných případech je možná 

výjimka. 

 První volbu musí žáci (2. ročník a sexta, 3. ročník a septima) uskutečnit nejpozději do 28. 

února u svých třídních učitelů. V dalším kole se umístění žáků ve skupinách předmětů 

zpřesňuje, až dosáhne konečné podoby tak, aby se dalo vyhovět co největšímu počtu žáků. 

Pokud je o některý z nabízených předmětů malý zájem, je ze seznamu předmětů vyřazen a 

žáci se zařadí do jiného předmětu. Konečné rozhodnutí o otevření příslušných seminářů je v 

kompetenci ředitele školy. 

 Nabídka volitelných předmětů: 

 

Literární seminář (LS) 

Konverzace v anglickém jazyce (KCJ) 

Konverzace v německém jazyce (KCJ) 

Konverzace ve francouz. jazyce (KCJ) 

Seminář z estetické výchovy (EVS) 

Seminář z matematiky (MS) 

Seminář z fyziky (FS) 

Seminář z biologie (BiS) 
Seminář z chemie (ChS) 

Seminář z dějepisu (DS) 

Seminář z geografie (ZS) 

Společenskovědní seminář (SVS) 

Seminář z ICT (SICT) 

 

 

 Anotace volitelných předmětů naleznete v ŠVP  vyššího gymnázia 

http://www.gymceska.cz/docs/documents/335-N-SVP-G-2014-2015-new.pdf (s. 73 – 75). 

 Žáci se v průběhu volby můžou obracet s dotazy na třídní učitele, výchovnou poradkyni nebo 

na zástupce ředitele. Otázky k obsahu seminářů zodpoví i vyučující jednotlivých předmětů, 

případně předsedové předmětových komisí (především náplň a cíl semináře). 

 V průběhu února proběhnou konzultace s vyučujícími seminářů a výchovnou poradkyní.  

 Volitelný předmět ve 4. ročníku a v oktávě může žák zvolit odlišně od své volby ve 3. ročníku 

a v septimě. 

Případná změna povinně volitelného předmětu – ZÁSADY: 

Žákovi, který žádá o změnu povinně volitelného předmětu, na který se přihlásil, se změna povolí 

při splnění těchto podmínek: 

 

 žádost o změnu volitelného předmětu podá žák písemně řádně zdůvodněnou a podepsanou (v 

případě, že je nezletilý i zákonným zástupcem žáka) vedení školy nejpozději do 30. září 

příslušného školního roku 

 změnu lze z organizačních důvodů provést pouze tehdy, umožňují – li to především počty 

žáků v jednotlivých volitelných předmětech a rozvrh školy 

 oba vyučující, jejichž předmětů se žádost týká, se změnou souhlasí a svůj souhlas vyjádří 

písemně na žádosti 

 od 1.  10. lze této žádosti vyhovět jen ve zcela výjimečných a opodstatněných případech1. 

Nutnou podmínkou je v takovém případě úspěšné vykonání rozdílové zkoušky z předmětu, na 

který se žák hlásí. 

                                                 
1 Zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) umožňuje v § 67 uvolnění z předmětu, tzn. v tomto 

případě jeho změnu za jiný pouze „ze závažných důvodů, zejména zdravotních.“ 

 



Informace pro žáky 2. ročníků, sexty a jejich rodiče 

 

Podklady pro volbu volitelných předmětů pro poslední dva roky studia a pro volbu povolání: 

 

Doporučený postup: 

 

 Jaké povolání chci vykonávat? 

 Jaký obor na které VŠ v takovém případě musím vystudovat? 

 Co bude obsahem přijímacích zkoušek? 

 Volba vhodných seminářů 

 

Volitelné předměty – semináře 

 Volba seminářů – primárně příprava k přijímacím zkouškám na VŠ (nikoliv pouze k maturitě) 

 Zvolené semináře není možné od 1. 10. v daném školním roce změnit (pouze v naprosto 

výjimečných případech) 

 

Volba seminářů 

 V 1. kole volte ty semináře, o které máte skutečně zájem, bez ohledu na to, jaká je 

pravděpodobnost otevření. 

 Volba se upřesní v dalším kole. 

Rámcový přehled typů fakult na VŠ v ČR: 

 
Lékařské fakulty 

Praha, Brno, Plzeň, Olomouc, 
Hradec Králové + Farmacie (Brno, 

HK) 

přijímací 

zkoušky: 

Bi, Ch, F 

doporuč. volit. 

předměty: BiS, ChS, FS 

 

Veterinární fakulta 

Brno 

přijímací 

zkoušky: 

Bi, Ch 

doporuč. volit. 

předměty: BiS, ChS 

 

Fakulty strojní, elektrotechnické, IT 

Praha, Brno, Ostrava, Plzeň 

Přijímací 

zkoušky: 

M, F 

doporuč. volit. 

předměty: MS, FS, PRG. 
  

Stavební fakulty a fakulty 

architektury 

Praha, Brno, Ostrava, Liberec 

přijímací 

zkoušky: 

M, F, (talentové zkoušky) 

doporuč. volit. 

předměty: MS, FS 

MFF 
Praha 

doporuč. volit. 

předměty: MS, FS, PRG 

 

VŠE 

doporuč. volit. 

předměty: MS, KCJ 

 

Přírodovědecké fakulty  

Praha, Brno, ČB 

doporuč. volit. 

předměty: BiS, ChS, MS, FS, ZS (dle 

zvol. oboru) 

 
Vysoká škola zemědělská Praha, Č.B. 

Přijímací zkoušky: dle oboru -  BI, CH, 

M 
doporuč. volit. předměty: BiS, ChS, 

MS 

 

Vysoká škola chemicko -

technologická  

Praha 

doporuč. volit. 

předměty:  ChS, MS 

 

 

Právnické fakulty 

Praha, Brno, Olomouc 

doporuč. volit. 

předměty: DS, SVS 

 

Filozofické fakulty 

Praha, Brno + Olomouc 
doporuč. volit. 

předměty: dle zvoleného oboru např.: 
LS, KCJ, SVS, DS  

 

Pedagogické fakulty  – Praha, Plzeň, 

ČB, Ústí n. Labem 

předměty: dle zvoleného oboru 

např.:M/Bi, ČJ/NJ……… 

 

Umělecké školy:AVU, AMU, DAMU, 

HAMU, FAMU,  JAMU, VŠUP 

Praha, Brno 

Talentové zkoušky – specifické 

zaměření dle oboru 

doporuč. volit. 

předměty: SVS, LS, EVS… 

 

Policejní akademie České republiky 

Přijímací zkoušky: všeobecný 

středoškolský přehled + specifika 
vztahující se ke studiu PA (právo, 

kriminalistika, kriminologie, 

psychologie, policejně bezpečnostní 
informatika, jazykový test) 

doporuč. volit. 

předměty: LS + SVS, …… 

 

Teologické fakulty 

Praha, ČB, Olomouc 

doporuč. volit. 

předměty: SVS, DS, LS 
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