
 

 

Systém volitelných předmětů 
       

 

A. Obecné pokyny 

Pro žáky 2. roč., respektive sexty: 

Žák volí jeden hodinový jednoletý předmět – konverzaci z cizího jazyka podle volby druhého 

cizího jazyka v prvním ročníku. 

Cílem je prohloubit schopnost žáka komunikovat v cizím jazyce, vybavit ho takovými 

znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět 

jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat výsledky svého poznávání. Vzdělávací obsah 

volitelného předmětu Konverzace v cizím jazyce se zaměřuje na čtyři jazykové dovednosti: 

konverzace, poslech s porozuměním, čtení s porozuměním a písemný projev. Největší důraz je 

kladen na konverzaci a vyjadřování vlastních názorů.  

   

Pro  žáky  3. roč., resp. septimy: 

Žáci volí 3 dvouhodinové předměty, přičemž mohou být dle uvážení žáka všechny 3 předměty 

dvouleté nebo mohou být dvouleté pouze 2 z nich a jeden zájmový jednoletý.  

Předměty volí žák buď s ohledem na přípravu ke své státní či profilové zkoušce (pak jde o 

předměty dvouleté), případně zvolí jen dva předměty dvouleté a jeden předmět volí jednoletý 

dle svého zájmu, případně k rozšíření a prohloubení znalostí využitelných v dalším 

pomaturitním studiu na VŠ. Žáku je umožněna i volba 3. cizího jazyka. Vzhledem k tomu, že 

se podoba státní maturitní zkoušky stále mění, je dobré sledovat aktuální informace na 

www.novamaturita.cz. 

Při volbě seminářů zohledněte, prosím, pravidlo týkající se Vaší představy o volbě předmětů 

profilové části maturitní zkoušky: Nebude možné, aby žák v profilové části MZ opakoval volbu 

předmětů ze státní části! (Opakovat předmět ze státní části v části profilové je umožněno žáku, 

který tento předmět zvolí jako nepovinný – tedy 5. v pořadí). 

I když žákům doporučujeme, aby zvolili předměty podle výše uvedených kritérií, půjde 

vždy jen o jejich rozhodnutí, za které si budou zodpovídat a nést případné následky, 

pokud by volili neuvážlivě.   

Pro žáky 4. ročníku, oktávy: 

Pokud zvolil žák do 3. ročníku, resp. septimy 3 dvouleté předměty, do maturitního ročníku zvolí 

další dva dvouhodinové semináře (může uplatnit jakékoliv hledisko: předmět se hodí 

k maturitě, pro budoucí studium, zajímá ho….). 

Pokud zvolil žák do 3. ročníku, resp. septimy jen 2 dvouleté předměty, do maturitního ročníku 

zvolí další tři dvouhodinové semináře (může uplatnit jakékoliv hledisko: předmět se hodí 

k maturitě, pro budoucí studium, zajímá ho….). 

 

http://www.novamaturita.cz/


Rady k volbě předmětů, nezbytné informace: 

Váhá-li žák mezi volbou jednoho či druhého semináře (volitelného předmětu), je dobré si 

prostudovat, které předměty budou nabízeny do posledního maturitního ročníku. Některé 

předměty se totiž v nabídce opakují, což může být při nerozhodnosti žáka důležité kritérium. V 

případě, že o nějaký seminář bude mimořádný zájem, přichází v úvahu vytvoření více 

vyučovacích skupin se stejnou náplní.  Vzhledem k tomu, že Gymnázium Josefa Jungmanna 

má v každém ročníku dost paralelních tříd, nepředpokládáme, že by nějaký seminář podstatný 

pro profilovou zkoušku měl tak málo zájemců, že bychom ho nemohli otevřít. U úzce 

specializovaných zájmových seminářů by se to však stát mohlo.  Zájemci o zrušený seminář by 

pak provedli dodatečnou volbu ze zbývajících seminářů, (nebo je možné náhradní předmět 

zvolit rovnou). Na druhou stranu není GJJ tak velkou školou, abychom mohli obsadit 

vyučujícího do jednotlivých seminářů vždy jen dle přání žáků. Pokud to však bude s ohledem 

na úvazek učitele možné, vyhovíme. Bude-li chtít žák navštěvovat ze zájmu (nepovinně) více 

seminářů (nad povinný počet) a pokud mu to jeho rozvrh hodin umožní, je to po vzájemné 

domluvě s vyučujícím předmětu možné.     

Při volbě předmětů je třeba být uvážlivý a systém volitelných předmětů je třeba si pečlivě 

prostudovat. Pozdější změna semináře nebude možná! Důvody jsou pedagogické (v případě 

dvouletých seminářů je stanoven obsah na 2 roky a není možno jen tak přecházet z jednoho do 

druhého) a také organizační. Je třeba si uvědomit, že na základě volby žáků se vytvářejí 

pracovní úvazky učitelů pro následující školní rok a uzavírají se pracovní smlouvy. Proto nelze 

později jen tak rušit či přidávat semináře. 

Maturitními předměty (kromě latiny) mohou být pouze předměty, které měli všichni žáci 

jako povinné.  

Důležité informace: 

Fyzikální seminář nabízený do 3. (7.) ročníku je vhodný pro všechny budoucí studenty ČVUT, 

respektive oboru fyzika, matematika na MFF, přírodovědeckých, pedagogických fakultách a 

všechny žáky, kteří budou konat profilovou zkoušku z fyziky. Jeho volba je podmíněna 

volbou matematického semináře – viz obsahy volitelných předmětů na stránkách školy. 

(Naopak není vůbec podstatný pro studium lékařství, budoucím medikům doporučujeme volbu 

semináře Fyzikální úlohy ve 4. (8.) ročníku). 

Pokud bude žák chtít konat profilovou zkoušku z latiny, musí absolvovat výuku dvouleté 

latiny a semináře Antické reálie!      

Podrobnou obsahovou náplň jednotlivých seminářů najdete na stránkách školy v záložce 

Předměty, resp. se můžete obrátit na předsedy předmětových komisí, pokud by vám 

uvedená stručná charakteristika předmětu nestačila. 

Při prostudování nabídky v blocích B1-B6 zjistíte, že SVS (Společenskovědní seminář), 

MS (Matematický seminář) a Psychologie jsou v nabídkách umístěny dvakrát na různých 

místech. Vždy jde o obsahově týž seminář. Vzhledem k tomu, že jde o semináře nejvíce 

vybírané, chtěli jsme umožnit co nejširší možnosti kombinací s ostatními semináři. Je 

proto jedno, ze které pozice si vyberete MS nebo SVS.  

Systém předmětů může být v průběhu doby doplňován o nové předměty, případně drobně 

upravován ve prospěch žáků.    

Jakékoliv nejasnosti, podněty, připomínky apod., řešte, prosím, se zástupkyní ředitelky školy 

Mgr. Jitkou Putnarovou (putnarova.j@gjj.cz, tel.: 776 622 704). 

mailto:putnarova.j@gjj.cz


 

B. Konkrétní nabídka 

Pro žáky 2. roč., resp. sexty: 

Žák zvolí jeden hodinový jednoletý předmět podle volby druhého cizího jazyka v prvním 

ročníku: 

NK – konverzace z německého jazyka 

FK – konverzace z francouzského jazyka 

RK – konverzace z ruského jazyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pro žáky 3. roč., resp. septimy: 

I. varianta:  

Žák volí 3 předměty z následujících bloků B1-B6 (z jednoho bloku lze zvolit vždy 

nejvýše jeden předmět, všechny předměty jsou dvouleté): 

B1: 

MS- Matematický seminář, SVS – Společenskovědní seminář, ICT- Informatika (včetně 

programování) 
 

B2: 

SBi – Seminář a cvičení z biologie, FS – Fyzikální seminář, SVS – Společenskovědní 

seminář, DuVt – Dějiny umění a výtvarná technika 
 

B3: 

SCh – Seminář z chemie, MS – Matematický seminář, DěS – Dějepisný seminář, Psych – 

Psychologie 

B4: 

AK – Anglická konverzace, FCE – Příprava na certifikát, Psych – Psychologie 
 

B5: 

FK, NK, RK – Konverzace, ZS – Zeměpisný seminář 
 

B6: 

Lat – Latina, NJ, FJ, RJ – 3. cizí jazyk, Dg – Deskriptivní geometrie, Eko – Ekonomie 

 
 

II. varianta 

Žák volí 2 předměty z B1-B6 (z jednoho bloku lze zvolit vždy nejvýše jeden předmět, 

všechny předměty jsou dvouleté) a dále zvolí 1 předmět jednoletý na základě svého 

zájmu z bloku B7. 

B7:   

AR – Antické reálie,  L - Latina se zaměřením na další studium humanitních a přírodních věd, 

Du – Dějiny umění, Sop – Sociální patologie 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Pro žáky 4. roč., resp. oktávy  

Žáci volí z nabídky 2 dvouhodinové jednoleté semináře (potřebné k MZ, či dle svého zájmu 

resp. uplatnitelné v budoucí profesi), nebo pokud zvolili do 3. ročníku (septimy) jednoletý 

seminář, zvolí si 3 dvouhodinové jednoleté semináře: 

B1:  

Med - Mediální výchova,  BiCh-Biochemie pro biology a chemiky, CvAJ – Gramatická 

cvičení z angličtiny, Fú  – Fyzikální úlohy. 

B2:  

LiSM – Literární seminář pro maturanty, Mú – Matematické úlohy, Sop – Sociální patologie,  

PMS – Současná politická mapa světa, MBB -  Molekulární a buněčná biologie, CvNJ – 

Gramatická cvičení z němčiny. 

B3: 

MoD – Moderní dějiny, Chú - Chemické úlohy, LiSM – Literární seminář pro maturanty, 

Pom – Počítačové modelování, Tes - Teorie a praxe sportu. 


