SEKUNDY
1) povinně volitelný předmět
a. výběr 1 možnosti z nabídky tří předmětů: cvičení z matematiky (CMA), literární cvičení
(LIC), latina (LAT). Jde o volbu na 3 roky, tedy až do kvarty - 1 hodina týdně.
2) nepovinné předměty
a. knj (minimálně polovina třídy) - 1 hod týdně
b. kfj (minimálně polovina třídy) – 1 hod týdně
c. rj – 1 hod týdně

TERCIE
1) povinně volitelný předmět – pokračuje CMA, LIC, LAT ze sekundy
2) nepovinné předměty
a. kaj - s rodilým mluvčím (doporučení - z rozvrhových důvodů nejlépe celá třída) – 1 hod
týdně
b. rj – 1 hod týdně

KVARTY
1) povinně volitelný předmět – pokračuje CMA, LIC, LAT z tercie
2) nepovinný předměty
a. kaj - s rodilým mluvčím (doporučení - z rozvrhových důvodů celá třída) – 1 hod týdně
b. ksj - s rodilým mluvčím (doporučení - z rozvrhových důvodů nejlépe celá skupina
z jedné třídy) – 1 hod týdně
c. rj – 1 hod týdně

KVINTY
1) povinně volitelný předmět
a. VYV nebo HUV. Jde o volbu na 2 roky, tedy až do sexty - 2 hodiny týdně.
2) nepovinné předměty
a. kaj – 1 hod týdně
b. kfj – 1 hod týdně
c. ksj – 1 hod týdně
d. rj – 1 hod týdně

SEXTY – OKTÁVY a 2. - 4. ROČNÍKY
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4. roč.
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+
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+ 3 volitelné
semináře
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LAT z 2. ročníku
byla na 3 roky, tj.
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volitelných
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povinná volba
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(2 hod)
+
2 volitelné
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Sexty a 2. ročníky - nabídka nepovinných předmětů (každý je dvouhodinový, placený nadstandard)
kaj, ksj, kfj , kla, rj, cma, mel, mob
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Septimy a 3. roč. - nabídka volitelných seminářů
DEG, SEI, SHV, SVV, SEL (pro kompletní přípravu na maturitu je u těchto prvních 5 předmětů
doporučena volba na 2 roky), SEM, KAJ, KNJ, KFJ, KSJ, LIS, ESC
Septimy a 3. ročníky – nabídka nepovinných předmětů (každý je dvouhodinový, placený
nadstandard)

mel, mob, vkbi, cee, kfj (součástí může být zkouška DELF), kla, rj, cma
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oktávy a 4. roč. - nabídka volitelných seminářů
DEG, SEI, SHV, SVV, SEL (pro kompletní přípravu na maturitu je u těchto prvních 5 předmětů
doporučena volba na 2 roky), KAJ, KNJ, KFJ, LAT, SVS, HIS, SEZ, SEF, SEB, SCH, SEM, ESC,
SCJL (prohloubení znalostí z CJL k maturitě), SAJ(prohloubení znalostí z AJ k maturitě), SSJ
(prohloubení znalostí ze ŠJ k maturitě)
Oktávy a 4. roč. - nabídka nepovinných předmětů (každý je dvouhodinový, placený nadstandard)
vma, mel, mob, cee, kfj (součástí může být zkouška DELF), kla, rj

Zkratky předmětů
Zkratka
CEE
CMA
D/Z/ZSV
DEG
ESC
F/CH/BIO
HIS
HUC
HUV
KAJ
KFJ
KLA
KNJ
KSJ
LAT
LIC
LIS
MEL
MOB
PCV
RJ
SAJ
SCJL
SSJ
SEB
SEF
SEI
SEL
SEM
SEZ
SHV
SCH
SVS
SVV
VKBI
VMA
VYV

Název
příprava k jazyk. zkouškám za angličtiny - Cambridge English Exams (FCE, CAE)
cvičení z matematiky
kombinace dějepis, zeměpis, základy společenských věd (humanitní blok)
seminář z deskriptivní geometrie
eschatologie
kombinace fyzika, chemie, biologie (přírodovědný blok)
historický seminář
humanitní cvičení
hudební výchova
konverzace v anglickém jazyce
konverzace ve francouzském jazyce (součástí může být příprava k jazykové zkoušce
DELF)
Konverzace v latinském jazyce
konverzace v německém jazyce
konverzace ve španělském jazyce
latina
literární cvičení
literární seminář
medicínská latina
molekulární biologie
přírodovědná cvičení
ruský jazyk
seminář z anglického jazyka
seminář z českého jazyka a literatury
seminář ze španělského jazyka
seminář z biologie
seminář z fyziky
seminář z informatiky
seminíř z latiny
seminář z matematiky
seminář ze zeměpisu
seminář z dějin hudby
seminář z chemie
společenskovědní seminář
seminář z dějin výtvarného umění
vybrané kapitoly z biologie
vyšší matematika
výtvarná výchova

