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Povinně volitelné předměty 2019/2020
Od nového školního roku zařazujeme do školního vzdělávacího programu funkční povinně volitelné
předměty. Jedná se o předměty, které si z nabídky pro konkrétní školní ročník volí sami žáci. Zvolený
vyučovací předmět se stane pro nadcházející školní rok nedílnou součástí jejich učebního plánu.
Volitelné předměty umožňují rozvíjet žáka v jeho preferovaném oboru či naopak nabídnout
seznámení s dosud nepoznaným učebním tématem.
Nabídka předmětů je poměrně široká a zahrnuje většinu vzdělávacích oblastí. V průběhu
dalších let chceme v nabídce volitelných předmětů odrážet soudobé společenské poptávky na
vzdělávání.
Tyto volitelné předměty zařazujeme do 6. a 7. ročníku naší školy. Jednoznačně preferujeme u
žáků stejnou volbu předmětů v obou ročnících. Učební plány jednotlivých předmětů na sebe navazují.
Jednotnou volbou pro oba ročníky můžeme zajistit kontinuální pokrok žáka v dané problematice.
Žáci si v 6. i 7. ročníku budou volit jeden volitelný předmět.
Počet učebních skupin v daném ročníku je zcela odvislý od počtu tříd v daném ročníku. Na naší škole je
počet žáků i tříd v jednotlivých ročnících značně proměnný. Z tohoto důvodu vždy v šestém ročníku
určíme, kolik učebních skupin v rámci volitelných předmětů můžeme z provozního hlediska otevřít. Pro
danou učební skupinu je zvolen předmět s nejvyšším počtem preferencí od žáků. Rozvrhově bude
výuka probíhat v dvouhodinovém bloku 1x za 14 dní v rámci odpolední výuky.
Určitě nastane situace, kdy žák bude z provozního hlediska zařazen na předmět s jeho osobní
nižší preferencí. Bohužel v našich podmínkách nelze vždy vyhovět preferencím každého žáka. V tomto
případě děkujeme za pochopení.
V 8.–9. ročníku volitelné předměty do učebního plánu školy nezařazujeme. Pro všechny žáky
zanecháváme povinné předměty Cvičení z ČJ, Cvičení z M a Konverzace z AJ. Cílem těchto předmětů je
posílení výuky u předmětů zařazovaných do přijímacího řízení na střední školy a zároveň posílení výuky
hlavního cizího jazyka.
Volitelné předměty pro 6. a 7. ročník
kód
Matematický seminář
MAS
Přírodovědná praktika
PVP
Technická a digitální praktika
TDP
Společenskovědní praktika
SVP
Netradiční sportovní hry
NSH
Počet plánovaných učebních skupin pro školní rok 2019/2020
6. ročník
4 učební skupiny dle nejvyšších preferencí
7.ročník
2 učební skupiny dle nejvyšších preferencí

Přihláška na povinně volitelný předmět na rok 2019/2020
Zákonný zástupce:
Jméno žákyně/žáka:

Třída:

Přihlašuji svou dceru/svého syna na povinně volitelný předmět. Přihlášením se daný předmět stává
pevnou součástí učebního plánu pro daný ročník. Docházka i klasifikace se řeší standardně v
elektronické žákovské knížce. Akceptuji, že syn/dcera může být zařazen/a na předmět s nižší preferencí.
Výsledné zařazení jednotlivých žáků na volitelné předměty je plně v kompetenci školy. Každý
žák/žákyně bude zařazen/a na jeden volitelný předmět.
Seřazení předmětů dle osobní preference (vepište prosím kódy jednotlivých předmětů):
nejvyšší

nejnižší

V Hradci Králové:
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