
 2.E

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v 
červeném sloupci., POUŽÍT 

ROZEVÍRACÍ NABÍDKU-
BUŇKA VPRAVO DOLE

Poznámka

Český jazyk

látka splněna dle TP (mluvnice, literatury i sloh)

Anglický jazyk

Dolejší: Látka splněna dle TP, Boček: látka splněna dle TP Prima, 1. díl, 5. lekce přesunuta na ŠR 2020-2021

Německý jazyk

Musilová: látka splněna dle TP

Matematika

Schönová: látka splněna dle TP Konstrukční úlohy

Fyzika

Schönová: látka splněna dle TP

Přírodopis

Ptáci, výtrusné rostliny, rostlinné orgány, 
nahosemenné rostliny Habertová - dle TP

krytosemenné rostliny
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 2.E

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v 
červeném sloupci., POUŽÍT 

ROZEVÍRACÍ NABÍDKU-
BUŇKA VPRAVO DOLE

Poznámka

Zeměpis

pedosféra, biosféra

přesunuto

Občanská výchova

Dle TP.

Dějepis

Římské císařství

Hudební výchova

Vyplývá dle neodučeného z TP Partitura, Tanec, Národní divadlo, Státní hymna, 
Opera x opereta x muzikál, Melodram x scénická hudba

Výtvarná výchova

Pobyty v přírodě ,práce s přírodninami,
fotografie.

ICT

algoritmizace, bezpečnost práce v počítačových sítích,
 práce s Office 365 - aplikace OneNote, Outlook

hardware

VYPUŠTĚNO
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 3.E

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě Témata nerealizovaná vůbec
V/P vztahuje se k učivu v červeném 

sloupci., POUŽÍT ROZEVÍRACÍ 
NABÍDKU-BUŇKA VPRAVO DOLE

Poznámka

Český jazyk

Látka splněna dle TP, zopakována a procvičena v září 2020

Anglický jazyk

Ludvíková: Látka splněna dle TP    Dolejší: Látka splněna dle TP

Německý jazyk

Látka splněna dle TP

Matematika

Týmalová: procenta, počítání s mocninami a odmocninami, 
sčítání, odčítání, násobení, dělení výrazů s proměnnou

Týmalová: Konstrukční úlohy - 
množiny bodů - přesunuto

Fyzika

Kapaliny a plyny

PŘESUNUTO

Chemie

Habertová - dle tématického plánu Habertová - Chemické rovnice
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 3.E

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě Témata nerealizovaná vůbec
V/P vztahuje se k učivu v červeném 

sloupci., POUŽÍT ROZEVÍRACÍ 
NABÍDKU-BUŇKA VPRAVO DOLE

Poznámka

Přírodopis

Týmalová - dle TP - splněno

Zeměpis

Učivo splněno dle v rozsahu TP Redukce učiva kontinent Amerika

Občanská výchova

Učivo splněno dle TP

Dějepis

dle TP

Hudební výchova

Vyplývá dle neodučeného z TP Akord, Tanec, Kantáta x oratorium, 
Taktování, Muzikál x opereta

Výtvarná výchova

Pobyty v přírodě, práce s přírodninami, fotografie

ICT

algoritmizace nedostali jsme se k 
microbitům, 
algoritmizace byla 
učena alternativní 
formou
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 4.E

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v 
červeném sloupci., POUŽÍT 

ROZEVÍRACÍ NABÍDKU-BUŇKA 
VPRAVO DOLE

Poznámka

Český jazyk

Látka splněna dle TP, zopakována a procvičena v září

Anglický jazyk

  Figurová: Dle téma ckého plánu Špi: dle TP Figurová: English Plus 3 lekce 1,2,3
Špi: EP3 - U3 - U5 - přesunuto na září

PŘESUNUTO

Německý jazyk

Musilová: L13 a 14: pouze PERFEKTUM, 
Čou : do 13. L. včetně

Čou : popis cesty Musilová: Slovní zásoba L13,14 + 
předložky s dat. - přesunuto na ZÁŘÍ 2020, 
Čou : L. 14 : slovní zásoba

Matematika

dle tématického plánu (opakování v září) procvičení celků ve zkrácené podobě

Fyzika

Elektřina - potenciometr, zdroj, výkon el. proudu, el. energie

PŘESUNUTO

Chemie

Habertová - dle tématického plánu
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 4.E

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v 
červeném sloupci., POUŽÍT 

ROZEVÍRACÍ NABÍDKU-BUŇKA 
VPRAVO DOLE

Poznámka

Přírodopis

Habertová - dle tématického plánu Habertová - Genetika

Zeměpis

Učivo splněno dle TP Redukce učiva kontinent Evropa

Občanská výchova

Sekyrka V., dle tematického plánu (opak.v září 2020)

Dějepis

Probrání všeho učiva dle TP prostřednicvím 
vlastních PL. Opakování v září.

Hudební výchova

Vyplývá dle neodučeného z TP Country, Rock ´n´Roll, Baroko, The Beatles, Klasicismus, 
Moderní popul. hudba od 60. let, Romantismus, 
Vážná hudba od přelomu 19. a 20. stol.

Výtvarná výchova

Pobyty v přírodě, práce s přírodninami, fotografie

ICT

word
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 2.A

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v 
červeném sloupci., POUŽÍT 

ROZEVÍRACÍ NABÍDKU-BUŇKA 
VPRAVO DOLE

Poznámka

Český jazyk

látka splněna dle TP - učivo bylo soustředěno na obsah Katalogu 
požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky 
(https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku)

Anglický jazyk

Reg: podle TP splněno, v září opakováno; Dolejší: Látka splněna dle 
TP

Německý jazyk

Mušková: látka splněna dle TP Schritte International, 1. díl, L 6 a 7

Matematika

Planimetrie

PŘESUNUTO

Fyzika

Tuhé těleso, hydromechanika, základní poznatky z molekulové fyziky

Chemie

termochemie, chemická kinetika, chemická rovnováha a vlivy na 
rovnováhu, acidobazické reakce, pH;, výpočty složení roztoků, 
výpočty z chemických rovnic; anorganická chemie - kyslík, vodík

v budoucí výuce bude v přípdadě nutnosti  
redukováno učivo s prvků, některých p prvků; 
tvarů molekul,učivo přechodných kovů
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 2.A

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v 
červeném sloupci., POUŽÍT 

ROZEVÍRACÍ NABÍDKU-BUŇKA 
VPRAVO DOLE

Poznámka

Biologie

tématický plán byl splněn, pláštěnci, bezlebeční, kruhoústí, paryby, 
ryby, obojživelníci, plazi, ptáci                                                             Hru - 
tématický plán v 1.A splněn

laboratorní práce

Geografie

pedosféra, biosféra

přesunuto

ZSV

Látka probrána dle temat.plánů (opak.probíhá v září 2020)

Dějepis

Římské císařství (principát, dominát)

Hudební výchova

Vyplývá dle neodučeného z TP J. S. Bach, G. F. Händel, Opera, Baroko v 
Čechách, 
Klasicismus, Hudební rofmy klasicismu, 
Vídeňská škola, Klasicismus v Čechách, 
(Romantismus)

Výtvarná výchova

Pobyty v přírodě, práce s přírodninami, fotografie. 
Prezentace z dějin výtvarného umění

ICT

word software, umělá inteligence

VYPUŠTĚNO
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 3.Alát
ka 

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v 
červeném sloupci., POUŽÍT 

ROZEVÍRACÍ NABÍDKU-BUŇKA 
VPRAVO DOLE

Poznámka

Český jazyk

látka splněna dle TP - učivo bylo soustředěno na obsah Katalogu 
požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky 
(https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku)

Anglický jazyk

Dolejší: Látka splněna dle TP

Německý jazyk

Mušková: látka splněna dle TP

Matematika

Funkce, planimetrie, rovnice, nerovnice Logarotmické rovnice Goniometrické funkce a rovnice

Fyzika

Elektrický náboj a jeho pole; vzniky elektrického proudu; 
elektrický proud v kovech, plynech, polovodičích a kapalinách; 
stacionární magnetické pole

Nestacionární magnetické pole

PŘESUNUTO

Chemie

učivo 2.roč. probráno dle TP až po Uhlovodíky (září) dle situace může být redukováno učivo v oblasti 
Nenasycených uhlovodíků a Derivátů karboxylových 
kyselin a Složených lipidů

Enzymy; Metabolismus S, L, P

PŘESUNUTO
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 3.A

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v 
červeném sloupci., POUŽÍT 

ROZEVÍRACÍ NABÍDKU-BUŇKA 
VPRAVO DOLE

Poznámka

Biologie

učivo 2.roč. probráno dle TP až po Savce (září) dle situace může být redukováno téma Systém savců;
Evoluce člověka; Období života

Zdraví a jeho ochrana

VYPUŠTĚNO

Geografie

V rámci distanční výuky - on-line hodiny, samostudium, pracovní 
listy - byla látka 2. roč. probrána. V měsíci září budeme vše 
opakovavat v praktických ukázkách

Kraje ČR byly probrány méně podrobně. Byl laden 
důraz na kraj Jihočeský

ZSV

Dle temat.plánů (opak.covid látky 2020)

Dějepis

 Probráno dle TP. Určitá redukce množství  faktografie => 
podrobněji probereme/ doplníme v DS. Opakování v září.
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 4.A

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v 
červeném sloupci., POUŽÍT 

ROZEVÍRACÍ NABÍDKU-
BUŇKA VPRAVO DOLE

Poznámka

Český jazyk

Dle temat. plánu (opak. září 2020) Světová literatura první poloviny 20. století 
(někteří autoři jako samostudium, zopakováno poté testem)

Anglický jazyk

Boček: dle temat. plánu (opak. září 2020)

Německý jazyk

Čou : préteritum modálních sloves, dass - VV, do L. 6 včetně            
Ad. - splněno dle TP

slovní zásoba L. 6 opakování L. 6, SZ, L. 7

Matematika

Dle temat. plánu (opak.září 2020) procvičení kombinatoriky ve zkrácené podobě

ZSV

Dle temat. plánu (opak.září 2020)

Literární seminář

Veb: dle TP                                                                                                                  
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 4.A

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v 
červeném sloupci., POUŽÍT 

ROZEVÍRACÍ NABÍDKU-
BUŇKA VPRAVO DOLE

Poznámka

Konverzace v Aj

Špi: dle TP Ready for First - U4

Konverzace v NJ

dle TP

Seminář z M

Množiny, Výroky, Číselné obory, Rovnice s parametrem, Funkce, 
Limita funkce, Derivace funkce

Průběh funkce 

Seminář z Fy

Mechanika, Speciální teorie relativity, Gravitační pole, Molekulová 
fyzika a termika

Seminář z Bi

Hru -tématický plán splněn., Sy: přesun učiva Aplikace genetiky a 
Molekulární základy dědičnosti do 4.ročníku

Seminář z Ch

tématický plán splněn - chemické analýzy kvantitativní - gravimetrie, 
volumetrie acidobazická, srážecí, redoxní, komplexotvorná; 
chemická rovnováha - srážecí a acidobazické reakce, teorie kyselin a 
zásad, pH a výpočty; instrumentální analýzy; vitamíny, hormony, 
léčiva - bez redukce a přesunu

budoucí plán počítá s rozšířenou možností konzultací,
zajištující podporu k zvládnutí MZ 
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 4.A

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v 
červeném sloupci., POUŽÍT 

ROZEVÍRACÍ NABÍDKU-
BUŇKA VPRAVO DOLE

Poznámka

Seminář z D

Kombinace online výuky a samostudia byl dodržen plán budoucí plán počítá s rozšířenou možností konzultací 
(on.line, osobní), zajištující podporu k zvládnutí MZ 
z dějepisu, důraz bude kladen na moderní dějiny. 
Omezena bude projektová výuka, projekce besedy adt.

Semináž z Geo

splněno dle TP - probíhala pravidelná distanční výuka

Společenskovědní seminář

Dle temat.plánů (opak.září 2020)

Seminář z ICT

dle temat. plánu (opak.září 2020)

Dějepis

Splněno dle TP.
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 2.S

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v 
červeném sloupci., POUŽÍT 

ROZEVÍRACÍ NABÍDKU-
BUŇKA VPRAVO DOLE

Poznámka

Český jazyk

Literatura - vše dle tématického plánu Stylistika

PŘESUNUTO

Anglický jazyk

Regulová: splněno podle TP, v září opakováno; Dolejší: Látka splněna 
dle TP

Německý jazyk

Sekyrka V.: látka probrána dle temat.plánů, září 2020 opakování 
"covidlátky"                                                                                                  
Mušková: látka splněna dle TP

10. Lekce

Matematika

základní poznatky z matematiky, lineární a kvadratická funkce, 
rovnice, nerovnice a jejich soustavy, planimetrie

konstrukční úlohy - přesun do 
tématického plánu 2020/21

Fyzika

splněno dle TP

Chemie

učivo 1.roč. probráno dle TP až do Acidobazických reakcí (září) dle situace lze redukovat učivo anorganické chemie v oblasti chemie 
některých s-, p-, d- prvků a v organice v oblasti nenasycených 
uhlovodíků a zdrojů uhlovodíků a jejich zpracování

stavba a názvosloví komplexních
sloučenin

VYPUŠTĚNO
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 2.S

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v 
červeném sloupci., POUŽÍT 

ROZEVÍRACÍ NABÍDKU-
BUŇKA VPRAVO DOLE

Poznámka

Biologie

učivo 1.roč. probráno dle TP až do Krytosemenných rostlin (září) dle situace lze redukovat téma Systém hub; Evoluce živočichů; 
Systém hmyzu, ryb a ptáků

Geografie

V rámci distanční výuky - on-line hodiny, samostudium, pracovní listy 
- byla látka 1. roč. probrána. V měsíci září budeme vše opakovavat v 
praktických ukázkách

Geografická exkurze - Šumava

ZSV

Látka probrána dle tematických plánů (opak. probíhá v září 2020)

Dějepis

V rámci distanční výuku - kombinace on-line hodin a samostudia, 
došlo k probrání látky dle ŠVP i TP, redukce proběhla již s ohledem 
na výuku a týkala se především světových dějin - raný a vrcholný 
středověk

zamýšlený koncept již dopředu počítá s možnostmi distanční výuky -
redukce obsahu učiva s především s akcentem na národní dějiny a 
přípravou na moderní dějiny

Hudební výchova

U sportovců se celkově hodně ustoupilo z výuky Procvičen rytmus na cajon a zadané video úkol - rytmický doprovod 
na danou písničku.

Výtvarná výchova
Pobyty v přírodě, práce s přírodninami, fotografie. Prezentace z dějin 
výtvarného umění

Teorie sportovní 
přípravy

Splněno dle TP; jednotlivá témata budou opakována průběžně dle 
souvislosti s tématy 2. ročníku
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 3.S

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v 
červeném sloupci., 

POUŽÍT ROZEVÍRACÍ 
NABÍDKU-BUŇKA 

VPRAVO DOLE

Poznámka

Český jazyk

látka splněna dle TP (mluvnice, literatura, sloh) francouzští prokletí básníci

Anglický jazyk

Dle tématického plánu - Maturita Solutions lekce 5-10

Německý jazyk

Ad: splněno dle TP

Matematika

Týmalová: exponenciální funkce a rovnice, logaritmická funkce a 
rovnice, vělikost úhlu, oblouková míra, goniometrické funkce

goniometrické rovnice, trigonometrie, 
sinova a kosinova věta, 
úvod do stereometrie

Fyzika

Dle tématického plánu - Molekulová fyziky a termika, Elektřina, 
Stacionární a nestacionární magnetické pole

Chemie

učivo 2.roč. probráno dle TP až po Uhlovodíky (září) dle situace může být redukováno učivo v oblasti 
Nenasycených uhlovodíků; Derivátů karboxylových 
kyselin a Složených lipidů

Enzymy; Metabolismus S, L, P

PŘESUNUTO

Po
zn

.: 
ná

zv
y 

tř
íd

 o
dp

ov
íd

aj
í š

k.
 ro

ku
 2

02
0/

20
21

16/27



 3.S

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v 
červeném sloupci., 

POUŽÍT ROZEVÍRACÍ 
NABÍDKU-BUŇKA 

VPRAVO DOLE

Poznámka

Biologie

učivo 2.roč. probráno dle TP až po Ptáky (září) dle situace může být redukováno téma Ptáci (systém);
Systém savců; Evoluce člověka; Období života

Zdraví a jeho ochrana

VYPUŠTĚNO

Geografie

V rámci distanční výuky - on-line hodiny, samostudium, pracovní 
listy - byla látka 2. roč. probrána. V měsíci září budeme vše 
opakovavat v praktických ukázkách

Kraje ČR byly probrány méně podrobně. Byl laden 
důraz na kraj Jihočeský

ZSV

Probráno dle temat.plánů (opak.covid látky v září 2020)

Dějepis

Tematicky plněno dle TP. Redukce množství faktografie pro 1. pol. 
19. stol.

Teorie sportovní přípravy

Splněno dle TP; bude průběžně opakováno v souvislosti s tématy ve 
3. a 4. ročníku

ICT

ve druhém ročníku neměli
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 4.S

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě
Témata nerealizovaná 

vůbec

V/P vztahuje se k učivu v 
červeném sloupci., 

POUŽÍT ROZEVÍRACÍ 
NABÍDKU-BUŇKA 

VPRAVO DOLE

Poznámka

Český jazyk

látka splněna dle TP - učivo bylo soustředěno na obsah Katalogu požadavků pro 
zkoušky společné části maturitní zkoušky (https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-
pozadavku)

Anglický jazyk

Regulová: podle TP splněno, opakováno v září, Figurová: Maturita Solutions lekce I, 1, 2 Maturita Solutions lekce 3-5

PŘESUNUTO

Německý jazyk

výuka probíhala  kombinace - online, samostudium - Schritte 4 .8 - 9- lekce, plán pro letošní rok je již objemově 
redukovaný po dohodě s žáky - dokončit 
Schritte 4 (5. lekcí) - s důrazem na upevnění 
jazykových dovedností

Matematika

Stereometrie, analytická geometrie (opakování v září 2020) Kombinatorika - úvod

ZSV

Ekonomie - vybraná témata budou zopakována 
a doplněna na SVS  v souvislosti s tématy MZ

Teorie sportovní přípravy

Splněno dle TP; bude průběžně opakováno v souvislosti s tématy ve 4. ročníku a 
přípravou k maturitní zkoušce
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 4.S

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě
Témata nerealizovaná 

vůbec

V/P vztahuje se k učivu v 
červeném sloupci., 

POUŽÍT ROZEVÍRACÍ 
NABÍDKU-BUŇKA 

VPRAVO DOLE

Poznámka

Konverzace v Aj

dle TP

Seminář z M

Množiny, Výroky, Číselné obory, Rovnice s parametrem, Funkce, Limita funkce, 
Derivace funkce

Průběh funkce 

Seminář z Bi

Sy - přesun učiva Aplikace genetiky a Molekulární základy dědičnosti do 4.ročníku

Seminář z Ch

tématický plán splněn - chemické analýzy kvantitativní - gravimetrie, volumetrie 
acidobazická, srážecí, redoxní, komplexotvorná; chemická rovnováha - srážecí a 
acidobazické reakce, teorie kyselin a zásad, pH a výpočty; instrumentální analýzy; 
vitamíny, hormony, léčiva - bez redukce a přesunu

budoucí plán počítá s rozšířenou možností 
konzultací, zajištující podporu k zvládnutí MZ 

Semináž z Geo

splněno dle TP - probíhala pravidelná distanční výuka

Společenskovědní seminář

Dle temat.plánů (novověka filosofie odučena online)

Seminář z ICT

Nikdo nenavštěvoval seminář
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 6.E

Předměty Témata realizovaná v plné šíři
Témata realizovaná v redukované 

podobě
Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v červeném 
sloupci., POUŽÍT ROZEVÍRACÍ 

NABÍDKU-BUŇKA VPRAVO DOLE
Poznámka

Český jazyk

Témata realizovaná v redukované 
podobě

Anglický jazyk

Dolejší: látka splněna dle TP

Německý jazyk

Mušková: látka splněna dle TP

Francouzský jazyk

TP realizován v mírně redukované 
podobě.

Matematika

Číselné obory, množiny, výroky, 
lineární a kvadratická funkce, rovnice i 
nerovnice + s absolutní hodnotou

planimetrie 1. část

Fyzika

Kinematika a dynamika hmotného 
bodu, Mechanická práce a energie, 
Gravitační pole

Mechanika tuhého tělesa a Mechanika 
kapalin a plynů - bez laboratorních 
cvičení
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 6.E

Předměty Témata realizovaná v plné šíři
Témata realizovaná v redukované 

podobě
Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v červeném 
sloupci., POUŽÍT ROZEVÍRACÍ 

NABÍDKU-BUŇKA VPRAVO DOLE
Poznámka

Chemie

Habertová - dle tématického plánu Habertová - Složení roztoků - výpočty, 
Acidobazické reakce, pH

Biologie

tématický plán splněn Látkové složení, 
vodní režim, minerální výživa; látkový 
a energetický metabolismus- 
fotosyntéza, dýchání, růst a vývoj 
rostlin, rozmnožování rostlin, pohyby 
rostlin; nižší rostliny, vyšší rostliny 
výtrusné - mechorosty, kapraďorosty; 
nahosemenné, krytosemenné včetně 
rostlinných čeledí jednoděložných a 
dvouděložných
 -  bez redukce a přesunu

budoucí plán počítá v případě nutnosti 
s redukcí evoluce živočichů; systému 
prvoků, měkkýšů, hmyzu, ryb a plazů

Geografie

pedosféra, biosféra

přesunuto

ZSV

Splněno dle TP. Opakování v září.

Dějepis

Splněno dle TP. Opakování v září.
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 6.E

Předměty Témata realizovaná v plné šíři
Témata realizovaná v redukované 

podobě
Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v červeném 
sloupci., POUŽÍT ROZEVÍRACÍ 

NABÍDKU-BUŇKA VPRAVO DOLE
Poznámka

Hudební výchova

Vyplývá dle neodučeného z TP J. S. Bach, G. F. Händel, Baroko v 
Čechách, Klasicismus, Formy v 
klasicismu, Vídeňský klasicismus, Klas. 
v Čechách, (Romantismus)

Výtvarná výchova

Pobyty v přírodě, práce s 
přírodninami, fotografie. Prezentace z 
dějin výtvarného umění.

ICT

tvorba webových stránek
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 7.E

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v 
červeném sloupci., 

POUŽÍT ROZEVÍRACÍ 
NABÍDKU-BUŇKA 

VPRAVO DOLE

Poznámka

Český jazyk látka splněna dle TP - učivo bylo soustředěno na obsah 
Katalogu požadavků pro zkoušky společné části maturitní 
zkoušky (https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-
pozadavku)

Anglický jazyk

Radová-efektivní online výuka-látka splněna dle TP

Německý jazyk

Ad: splněno dle TP

Matematika

Týmalová:exponenciální funkce a rovnice, logaritmická funkce 
a rovnice, velikost úhlu, orientovaný úhel, oblouková míra, 
goniometrické funkce

Týmalová: goniometrické rovnice, trigonometrie, 
sinova a kosinova věta, úvod do stereometrie

Fyzika

Molekulová fyzika a termika, Struktura a vlastnosti plynů, 
kapalin a pevné látky, Změna skupenství, Elektrický náboj a 
pole

Elektrický proud  a Stacionární magnetické pole- bez 
laboratorních cvičení

Nestacionární magnetické pole - přesunuto na 
2020/2021

PŘESUNUTO

Chemie

Habertová - dle tématického plánu
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 7.E

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v 
červeném sloupci., 

POUŽÍT ROZEVÍRACÍ 
NABÍDKU-BUŇKA 

VPRAVO DOLE

Poznámka

Biologie

tématický plán splněn - členovci - hmyz, druhoústí: ostnokožci, 
polostrunatci, strunatci; pláštrěnci, bezlebeční, obratlovci: 
kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, obecná stavba 
ptáků - bez redukce a přesunu

budoucí plán počítá v případě nutnosti s redukcí 
systému ptáků a savců, evoluce člověka a ontogeneze 
člověka

Geografie

některé kraje ČR

vypuštěno

ZSV

Splněno dle TP. Opakování v září a říjnu, průběžně s novou 
látkou.

Dějepis

Probráno dle TP. Určitá redukce faktografie bude doplněna v 
DS.
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 8.E

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v 
červeném sloupci., POUŽÍT 

ROZEVÍRACÍ NABÍDKU-
BUŇKA VPRAVO DOLE

Poznámka

Český jazyk látka splněna dle TP - učivo bylo soustředěno na obsah 
Katalogu požadavků pro zkoušky společné části maturitní 
zkoušky (https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-
pozadavku)

Anglický jazyk

Špi: v rámci distanční výuky - soustředění na písemný projev 
a kompetence čtení a poslech 

Maturita Solutions Intermediate: U4 a U5

Německý jazyk

Musilová: L4, 5 dle TP Schritte International 5. díl, L 1 a 2

Matematika

stereometrie, analytická geometrie v rovině, kombinatorika 
bez opakování

kombinatorika s opakováním - přesunuto do 
tématického plánu 2020/21

ZSV

dle temat.plánu (opak.covid látky v září 2020)

Literární seminář

Veb: dle TP
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 8.E

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v 
červeném sloupci., POUŽÍT 

ROZEVÍRACÍ NABÍDKU-
BUŇKA VPRAVO DOLE

Poznámka

Konverzace v Aj

Špi: dle TP Ready for First - U4

Konverzace v NJ

dle TP.

Seminář z M

systematizace poznatků z výrokové logiky, z rovnic a 
nerovnic, z funkcí; Diferenciální počet

užití derivace - přesunuto do tématického plánu 
2020/21

Seminář z Fy

Mechanika, Speciální teorie relativity, Gravitační pole, 
Molekulová fyzika a termika

Seminář z Bi

Hru - tématický plán splněn; Sy - přesun učiva Aplikace 
genetiky a Molekulární základy dědičnosti do 8. ročníku

Seminář z Ch

tématický plán splněn - chemické analýzy kvantitativní - 
gravimetrie, volumetrie acidobazická, srážecí, redoxní, 
komplexotvorná; chemická rovnováha - srážecí a 
acidobazické reakce, teorie kyselin a zásad, pH a výpočty; 
instrumentální analýzy; vitamíny, hormony, léčiva - bez 
redukce a přesunu budoucí plán počítá s rozšířenou možností 

konzultací, zajištující podporu k zvládnutí MZ
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 8.E

Předměty Témata realizovaná v plné šíři Témata realizovaná v redukované podobě Témata nerealizovaná vůbec

V/P vztahuje se k učivu v 
červeném sloupci., POUŽÍT 

ROZEVÍRACÍ NABÍDKU-
BUŇKA VPRAVO DOLE

Poznámka

Seminář z D

splněno dle TP budoucí plán počítá s rozšířenou možností 
konzultací, zajištující podporu k zvládnutí MZ

Semináž z Geo

splněno dle TP - probíhala pravidelná distanční výuka

Společenskovědní seminář

Dle temat.plánu (opak.covid látky v září 2020)

Seminář z ICT

dle temat. plánu (opak.září 2020)

Dějepis

Dle TP.
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