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NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - JEDNOLETÝCH 
 

 
 

Dějiny umění 

 
Výuka dějin umění zaměřená na všeobecné rozšíření vědomostí v oblasti kulturního rozhledu 
a historie; důraz kladen na kulturu a umění našeho regionu. Příprava k maturitní zkoušce a ke 
studiu na VŠ.  
Část výuky věnována seberealizaci studentů v libovolných výtvarných technikách – klasických 
i alternativních (kresba, linoryt, land art, prostorová tvorba, malba na plátno, grafitti).  
Návštěva muzeí, galerií, výstav, procházky za uměním. 

 

Jednoletý seminář z dějepisu 

 
- Systematizování poznatků čtyřletého učiva povinného předmětu dějepis, tím 

příprava k maturitě (častá možnost propojení s jazykem českým) 
- Rozšíření učiva o dějiny města a regionu, zdůraznění specifičnosti zdejšího kraje 
- Zpracování seminární práce, její využití v hodinách dějepisu, u maturitní zkoušky, 

případně u přijímacích zkoušek na VŠ 
- Návštěva okresního archivu, příležitostných výstav a přednášek pořádaných muzeem 

Beskyd ve F-M 
- Učit studenty diskutovat a vyvozovat vlastní závěry 
- Hledat v současném životě společnosti propojení s historickým vývojem 
- Příprava na přijímací zkoušky na VŠ – informace o odborných historických 

časopisech, literatuře, vyplňování a hodnocení testů apod. 

Komunikace v německém jazyce 

 
Cílem předmětu je příprava žáků na státní i profilovou maturitní zkoušku. 
 

Komunikace v anglickém jazyce 

 
Předmět se prostřednictvím všeobecných témat zaměřuje na zlepšení komunikativních 

dovedností v anglickém jazyce. Pokrývá požadované maturitní okruhy slovní zásoby i 

frazeologii, a je proto vhodnou formou přípravy k maturitní zkoušce. 

 

 

Komunikace v ruském jazyce 

Komunikace v ruském jazyce je jednoletý volitelný předmět.  Předmět je zaměřen na 

komunikaci v ruském jazyce, rozšíření slovní zásoby a upevnění teoretických základů jazyka.  

Také se diskutuje o vybraných tématech a opakuje se k maturitě z ruského jazyka včetně 

maturitních témat. 



Seminář z biologie 

 
Seminář je určen především studentům, kteří se chtějí věnovat studiu biologie na VŠ. 

Bude zaměřen na přípravu k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ. 
 

Seminář z matematiky 

 
- procvičování a prohloubení učiva se zaměřením na maturitní zkoušku a na přijímací 

zkoušky na VŠ: 
 algebraické výrazy 
 matematická logika 
 číselné obory, operace v číselných oborech 
 rovnice, soustavy rovnic, nerovnice, soustavy nerovnic 
 funkce a jejich vlastnosti 
 exponenciální a logaritmické rovnice 
 goniometrie 
 planimetrie, stereometrie 
 komplexní čísla 
 analytická geometrie 
 posloupnosti 
 diferenciální a integrální počet 
 

 

Seminář ze zeměpisu 

 
Stručné shrnutí učiva zeměpisu gymnázia a doplnění o aktuální informace. Součástí 

semináře je také vypracování seminární práce. 
 

Seminář z fyziky 

 
- příprava na přijímací zkoušky na VŠ 
- řešení komplexních úloh z učiva I. - IV. ročníku fyziky 
- experimentální práce 
- fyzikální soustředění 

 

 

Seminář z ekonomiky a právní nauky 

 

- zaměřeno na doplnění témat z ekonomiky a právní nauky, probíraných ve 3. ročníku v 
předmětu ZSV  
- aktuality z ekonomie a práva   
- opakování vybraných maturitních okruhů  
- zpracovávání seminárních témat 


